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Свiдоцтво про вкJIючення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв Ns 02З8 вiд 26.01.200lp. Nэ98
YKpaiHa, 04070, MicTo КиЪ, вул. Братська, будинок 5, квартира l 1

Акцiонерам та керiвним посадовим особам

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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(IнвЕстицIЙнА компАнIя (POMEKC_IHBEсT>),
нкцпФр

29 березня202I р.

rt. КиIв

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ ((POMEKC_

r

IHBECT)>,
кол е.ЩРПОУ 2З72524З,
що зареестроване за адресою:
УкраЪа, 04074,MicTo Киiв, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2,
станом па31.12.2020 р. за 2020 р.
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Аулиторськийвисновок

л
,
l

(Звiт незалежного аудитора)
щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi

IривАтного АкцIонЕрного товАриствА dнвЕстицIйнА компАнIя <сомЕкс_
IHBECT>

.таном Ha3I.|2.2020 р. за 2020 р.
л{лресат

-'

Аудиторський висновок (звiт незалежного аулитора) призначаеться для керiвництва ПРИВАТноГо
АкцIонЕрного товАриствА кIнвЕстицЙнА KOMIIAHUI KгOMEKC-IHBECT>, фiнансова звiтнiсть
якого перевiряеться, i може буги використаний дIя поданшI до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фонловоiо p"rnny (далi -Комiсiя).
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I. ЗВIТ ЩОДО
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Ми провели аудLlт рiчноТ фiнансовоi звiтностi IРИВАТНОГО АКLЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
dнвЕстшiпh{А кошцгrднrя KгOMEKC-IHBECT), код за СДПОУ 2З72524З, адреса Товариства:
Украна, 04074,MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЪКА, будинок

2, що складаеться з:
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Звiry про рух грошових коштiв (за прямим мегодом), (Форма Nч 3) за 2020 piK;

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суггсвих аспектах
фiпансовий стан IIРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА dНВЕСТИI$ИtIА KOMIIAHUI

l

l_

ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
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закlншвся з.вначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стаIцартiв фiнансовоi звiтностi (надалi - МСФЗ) та
вi.щlовiдае вимогам чинного законодавства УкраiЪи.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудlrгу (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
Iцilии стандартами викпадено в роздiлi <<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiry.

е незале}кними по вiдношенrшо до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (IНВЕСТIД{Й]А
KOMIIAHUI (POMEKC-IHBECT) згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародншr
станлартiв етики для бухгалтерiв (да.пi - Кодекс РМСЕБ) та етиtIними вимогами, застосованими в YKpaTHi до
нашого аудеIту фiнансовоi звiтностi, а також викон.ши iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраноi Товариством концепгуilльною основою -

М"

Мiжнаролнихстандартiвфiнансовоiзвiтностi.
Ми BBaDKaeMo, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дJIя використання
(юнови для нашоТдумки.
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Суттева Еевизначенiсть, що стосу€ться безперервностi дiяльностi

Не змiнюючц нашоi д}/мки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемо Вашу уваry на те, що Товариство
здiйснюе свою дiяльнiсть в уN{овах фiнансово-економiчноТ кризи. В результатi нестабiльноi сиryацii в УкраiЪi
дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.
Вшlив економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaihi, а також i'xHe остаточне
неможIIиво передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можугь негативно вIшIи}Iути на
____ )_ц:егулюванIш
dIJoHoMiKy УкраТни та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом MiHicTpiB Украiни
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карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю ii подальшого поширеншI в УкраiЪi
суб'ектiв господарюваншI.
Управлiнський персонаJI IIРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кIНВЕСТИI]IИНА
КОМIIДНUI KPOMEKC-IHBECT) не iдентифiкував суггевi невизначеностi, яка могла б поставити пiд значниЙ
срлнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущен}ш про

з)лt4овили виникненIu додаткових ризикiв дiяльностi
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зulною eKoHoMltIHOt сЕгуацlr та песпцlстичнЕ\rЕ
]] -' ]НrrЗ3\{li РОЗВllТК\ cBlToBo1 Та наЦlон&-Iьнt] l €х-- : ] l,i. i_i:,
Зазначена iнфорrrачiя Товариство\{ не розкрi.-? E}le)i.Hli\l чином у фiнансовiй звiтностi cLlaJeнoi стано\1
на З1 гр}fня 2020 року та за 2020 piK 1 сlгIереч fc-l концепцальноi основи - Мiжнароднюl cTaH]apTiB
:iHaHcoBoi звiтностi (МСФЗ) та МСА 570 кБезперервнiсть.]iяльностi> (переглянlтий), за яким визначаеться
необхi:нiсть розкриття iнформацii про значущiсть потенцiйного впливу таких р4ов та ймовiрнiсть та час ik
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в}tннкнення.

Передбачити масштаби впливу ризикiв
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вкIIюIIити ло звiry.

виJIвI4IIи

таких фактiв, якi потрiбно було б

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого н4дiлено найвищимп повноваженпями, за
фiпапсову звiтнiсть

Управлiнський персонал ПРАТ <К KPOMEKC-IHBECT>, в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе
МСА 210 "Узгоддення уN{ов завдань з аудrrцl":
- за скJIадання i достовiрне подання фiнаноовоТ звiтностi за 2020 piK, вiдповiдно до Закону УкраiЪи
<<ГIро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 року J\b 996-XIV з наступними
змiнаtrда та доповнешIями;
- за внугрiшнiй контроль, який управлiнський персонаJI визначае потрiбним дIя того, щоб забезпечити
скJIа,дання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить с}jтгевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
'l
- за наявнiсть с)дггевих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
Ьформацiсю, що розкриваеться Товариством та подаеться до KoMiciT ра:}ом з фiнансовою звiтнiстю;
J
- за оцiнку здатностi субОекта господарюваншI продовIq/вати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, а
також
використання управлiнським персонiшом пригIущенIIJI про безперервнiсть дiяльностi як
доречностi
1
основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття питань, що стос)доться безперервностi
дiяльностi.
Вiдповiдальна особа несе вiдповiда.пьнiсть також за:
- початковi заJIишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйсшованих господарських операцiй та
юсподарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну сиJIу первинних облiкових докуплентiв;
з-- -*
Ъ- - методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшенняо договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну докр{ентацiю.
,Щля проведеншI аудиторськоi перевiрки за 2020 piK, вiдповiдно до МiжнароднID( стандартiв аулlтгу
МСА 700 <Формулювання думки та наданшI звiry щоло фiнансовоi звiтностi>, МСА 705 кМодифiкацii думки у
звiтi незалежного аудитора), МСА 706 <<Пояснювальнi параграфи та параграфи з iншюr питань у звiтi
незалежного аудитора>о були наданi наступнi док)д{енти:
. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма JФ 1) станом lпa3L|2.2020 року;
. 3BiT про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма JФ 2) за 2020 piK;
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Ключовi питання аудrry - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд час
нrlшого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядалися в KorrTeKcTi н:lшого аудрrry
фiнансовоi звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неi, при IФoMy ми не висловJIюемо окремоI
дд,fiсr щодо цих питань.

iнфрмацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не
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Ключовi питаппя аудшту

Наша др{ка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з
буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформачii. У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi
наrпою вiдповiдальнiстю е ознайомлення з iншою iнформачiею та при цьому розгляд iснранrrя суггевоi
невi,щlовiдностi мiж iншою iнформацiею i фiнансовоrо звiтнiстю або нашими знаншIми, отриманими пiд час
аудrry, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстlтгь сугтеве викривленшI.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суггеве викривленIfi цiеi iншоТ
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Iнша iнформацiя

L
L

на майбугне дiяльностi Товариства на даний момент

.]остатньою достовiрнiстю неможJIиво. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бри
резуjIьтатом таких ризикiв. Вони булlть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булугь iдентифiкованi i
з\{ож}ть бути оцiненi"
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вi.щrовiдальнiстьо зiвначену у параграфi б б)
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Звiт про рух грошовш< кошгЪ (за прп,mr мегодом), (Форма Nч 3) за 2020 piK:
Звiт про вrrасrпа? капiтал (Форма Nэ 4) за 2020 piK;
Прп,riтки до фiнансовоi звiтностi, що вкlпочають стиолий викJIад знаLг},Iцих облiкових полiтик за
2020 piK,

Статрнi,ресстрацiйнiдокупrенти;
Протоколи, накази;
Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi вимагае вiд керiвництва Товариства розрахункiв та приtц/щень, що
вIIJIивають на с)д,Iи :жтивiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та
витр&т, що вiдобрDк:lються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за скJIаданЕя i достовiрне подання фiнансовоI звiтностi
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему вн5rгрiшнього
контроJIю, яку управлiнський персонarл визначае потрiбною дJIя того, щоб забезпечити скпадан}uI фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить сутгевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансовоi
звiтностi управлiнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанii продовжувати свою
дiятlьнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi
дiяrьностi, та використовуючи пригtущешш про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM вшlадкiв, якщо управлiнський персонал або IIJIануе лiквiлувати компанiю чи припинити
дiяJьIriсь, або не мае iнших реаJIьних альтернатив цьому. Tio кого надiлено найвищими повнова.rкеннrlми,
нес}rгь вi,щrовiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiryвання компанiI.

i

Вiдповiдальпiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю с висловленнrI думки щодо цiеТ фiнансовоi звiтностi на ocHoBi результатiв
_:]ве:еного нами аудиту. Ми провели аудwт вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
:., _]I1T\,. огляду, iншого надання впевненостi та супlтнiх послуг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700
Ф:рltlтювання думки та наданнJI звiry щоло фiнансовоТ звiтностi>>, МСА 705 <Модифiкацii думки у звiтi
:-]}]е,кного аудитора), МСА 706 кПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
:,, -;пора), МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоi iнформачii в док}ментах, що мiстить перевiрену
:-, -iiTopoм фiнансову звiтнiсть, МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться шахраЙства, при аудитi
папсовоТ звiтностi>>.

стандарти вим,гають вiд нас дотримання вiдповiдних eTиtIHIlD( вимог, а також зобов'язують нас
-.:r{\,вати i здiЙснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованоТ впевненостi в тому, що
BaHcoBi звiти не мiстять суггевих викривлень.
Ауд.. вкJIючае перевiрку шJutхом тестування доказiво якi пiдтверджують суruи й розкриття iнформацii у
фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суггевих попереднiх
9цiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРАТ KIK KPOMEKC-IHBECT>>' а також оцiнку загtчIьного
шо]ання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судженнJI аудиторq вкIIючаючи оцiнку ризикiв
сl-гг€вI/D( викривлень фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудr- вкJIючае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтико прийнятнiсть облiкових
рпiнбц виконаних управлiнським персон,uIом, та з{гального поданЕя фiнансовоТ звiтностi.
Вшtонуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього контроJIю, що стос}.ються
сЕIа,цання та достовiрного поданшI суб'ектом господарювання фiнансовоi звiтностi, з метою розробки
:) Iпорських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловленнjI д}мки щодо ефективностi
. . r тр iшнього контролю суб' екта господарюванюI.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону Украihи кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та
а!,дrгорську дiяльнiсть> ьiд21'.|2.2017 року Ne 2258-VIII з наступними змiнами та доповнешцми, Законiв
Yryail*l <Про цiннi папери та Фондовий ринок> вiд2З JIютого 2006 року Ns 3480-IV з насц/пними змiнами та
fоповненюIмио <<Про державне реryлюванIш ринку цiнних паперiв в YKpaiHi> вiд 30 жовтня 1996 року Nэ
И8/96-ВР, з насцпними змiнами та доповненIIJIми, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудrry,
огляд/, iншого надання впевненостi та суггугнiх послуг, виданшх Радою з Мiжнародних стандартiв аудиry та
йдаrшя впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональншх стандартiв аудиту рiшенням AITY вiд
26.0|.201'7 року Nэ338/8 (надалi - МСА), з урахраншм iнших нормативншх aKTiB, що реryлюють дiяльнiсть
учасr*rкiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка вкJIючае оцirшry застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та
суггсвID( попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРАТ кК KPOMEKC-IHBECT>>, також
очirжу загального поданнJI фiнансових звiтiв в цiлому. flеревiркою не розгJIядiшося питанIш правильностi
сIшати податкiв, зборiв, обов' язкових платежiв.
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Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповйну основу для

висловленнrI аудиторськоi дрлки.

нашими цiлями е отримання обцрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суггевого викривлен}я внаслiдок шахрайства або помилки, та вигý/ск (складання) звiry аудитора, що мiстить

нашу др{ку. Обгрунтована впевненiсть

е

високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуq Що аудит,

проведений вiдповiднО до МсА, завждИ виrIвитЬ сутгсве викривленНя, якщО воно icHye. Викривлення можуть
буги резуЛьтатоМ шахрайства або помилКи; вонИ ввarк:lютьсЯ с)rггевими, якщо окремо або в сукупностi, як
обЦрунговано очiкуеться, вони можугь вIIливати на економiчнi рiшення корисц/вачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеi фiнансовоI звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скегrтицизм протягом усього завдаш{я з ауд}rry.
KpiM того, ми:
' iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики с)rггевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства
чи пОмилки, розробляемо Й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо
аУДитОРСькi докази, що с достатнiми та приЙнятними дIя використанIuI Тх як основи дJIя нашоi дрлки. Ризик не
виrIвленнlI сутгевого викривлешlll внаслiдок шахрайства е вищим, нiж дlя викривлення внаслiдок помиJIки,
ОСКiЛЬКИ шахраЙство може вкIIючати змову, пiдробку, навмиснi проttуски, неправI,шьнi твердження або
нехч/ванЕя заходами внутрiшнього коЕтролю;

' ОТРИМУеМО РОЗупliння заходiв внугрiшнього контроJIю, що стос)iються аудиту, для розробки
аУДllтОРСьких процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внугрiшнього контролю ;
'
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та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
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Оцilпоемо приЙнятнiсть застосованшс облiкових полiтик

вiдповiдних розкрrтггiв iнформацiТ, зробленшс управлiнським персоналом;
' ДОхОдимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонilлом пригtуIценшI про
беЗПеРеРвнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на ocнoBi отриманих аудиторськю( доказiв,
РОбПлО висновок, чи icHye сутгсва невизначенiсть щодо подiй або 5rMoB, якi поставили б пiд значrrий суruнiв
МОЖПrВiСть продовжити безперервну дiяльнiсть субОекта перевiрки, Якщо ми доходимо висновку щодо
iСНУВаННЯ Такоi суггевоТ невизначеностi, ми повиннi привернуги раry в своему звiтi ауллrгора до вiдповiдних
РОЗКРrrггiв iнформацii
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е ненzlJIежними,
МОДlфiкувати свою думку. Нашi висновки фyrrryються на аудиторських док€в€tх, отриманих до дати нашого
звiту аудlтгора.
' Оцiнюемо загальне поданЕя, структуру та змiст фiнансовоI звiтностi вкJIIочно з розкриттями iнформацii,
а ТаКОЖ Те, ЧИ ПОкаЗуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii що покJIаденi в основу ii складання, тако щоб
.Iосtrти достовiрного вiдображення.
МИ ПОВiДОмляемо тим, кого надiлено наftвищими повновaDкенIuIми, iнформацiю про заIIJIанований обсяг
i час проведеннЯ аудитУ та суггевi аудиторсьКi результати, вкпючаючи будь-якi cyrTeBi недолiки заходiв
вп5прiшнього контроJIю, виявленi нами пiд час аудиту.
МИ такОж надаемо тим, кого надiлено найвищп,rи повновaDкеннями, твердження, що ми виконalли
ВiЛlОвiднi sтичнi вимоги щодо незaшежностL та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питаншI, якi могли б
обгруrrговано ввzuкатись такими, що вIIливають на Harrry незаJIежн'iсть, а також, до цо застосовано, ЩоДо
вi.щовiдних застережних заходiв.
З ПеРелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими
IЮВЕОвшкеннrIми, ми визначиJIи Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного
ПеРiОry, тОбто Ti, якi е кIIючовими питаннями аудlтry. Ми описуемо цi питанIuI в нашому звiтi аулиlгора KpiM
ВИПаД(Ь, ЯкщО законодавчим чи реryjulторним актом заборонено публiчне розкритIя такого питанIuI, або коли
За ВКРаЙ ОСКiЛьки негатrшнi наслiдки такого висвiтлення мож)дь очiк5rвано перевtuкати його кориснiсть дrя
iЕгересЬ громадськостi,
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ЗВIТ ПРО IHшI ПРАВОВI ТА РЕГУЛrIТОРНI ВИМОГИ

Iпформацiя про ToBapllcTBo
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТоВАРиСтво (IнвЕстицЙнА KoMIIAHUI (гoMEKC-IHBECT> (далi
-Товариство),зареестроване вiдповiдно до Законiв Украiни <Про акцiонернi товариства> вiд
17.09.2008 Ns 514-VI, з насц/пними змiнами та доповненнями, <Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть> вiд
t6.M.1991 рокУ Nе 959-ХII з насцпними змiнами та доповненшIми, та iнших законодавчих aKTiB.
ТОВаРиСтво € юридичною особою, мас самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi cBoiM
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=:;irlенlъанням.
У СВОТй Дiяльностi Товариство керуеться чинним законодавством, iншими внугрiшнiми нормативними
-,к\flентами, рiшенн ,Ml,,
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Розмiр внеску до стат},тного фонду (грн.):

Керiвник - ДОНtГВНКО IРИНА МIД(ОЛА
Головний бухгалтер _ стЕБА свIтлА}lА
Середня кiлькiсть працiвникiв 5 особи
-

лЕонIдвнА

Аулиторам налано до перевiрки
фiнансову звiтнiсть Товариства скJIадену за Мiжнародними стандартами
фiнансовоi звiтностi, а саме:
о БаланС (Звiт прО
фiнансовиЙ стан) (Форма М 1) станом наЗ1,12,2О20 року;
о Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохи) (Форма }Ф 2)Ъа iozo pi*;
о Звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма Nэ З; за 1OZO piK;
о Звiт про власниЙ капiтал (Форма
ЛЬ 4) за 2020 piK;
о Примiтки ло
фiнансовоТ звiтностi, що вкJIюч:lють стислий викJIад значущих облiкових полiтик за 2О20
рr''.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020_фiнансовий piK е звiтнiстю,
яка вiдповiдае вимогам Мiжнародних
сгандартiв фiнансовоТ звiтностi (надалi _ мсФЪ).
Фiнансова звiтнiсть скпадена на ocHoBi
IринципУ справедIивоТ BapTocTi, KpiM тих, справедливу BapTicTb
якID( неможJIиво оцiнити достовiрно.
Щя фiнансова звiiнiсть вiдобрЬч. noro"Hy оцiнку управлiнського
персоналу Товариства.

АудrгорсьКий висновОк булО пiдготовлеНо вiдповiдНо
до Мiжнародних стапдартiв контроJIю якостi,
аудIrry, огляду iншого наданшI впевненостi та суrгугнiх пос.ггуг
а також вимог нкI-щФр, дiючих до такого
ь,_-
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виСнОвку станом на дату його форшryваннjI

висновку.

та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського

Щiйсна перевiрка, проводиJIася у вiдповiдностi з вимогами Закону УкраiЪи "Про державне регулюванЕя
ринкУ цiнних паперiв в YKpaihi" вiд 30.10.1996 року j\b 448/96-ВР з наступними змiнами та доповненIuIми,
Закону УкраТни "Про цiннi папери та фондовий ринок" ьiд2З.02.2006 року Ns З480-IV з наст)дними змiнами та
доповненIшми, Закону Украihи " Про аудит фiнансовоi звiтностi та ауд{торську лiяльнiсть" вiд 2|.|2.20|7 pol<y
NЬ 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, <Про акцiонернi товариства)) вiд 17.09.2008 Ns 514-VI, з

наСц/пними змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляд/, iншого
надання впевненостi та суrгутнiх послцг, прийнятих Аудиторською пiшатою УкраТни в якостi нацiональнlоt, якi
використовуються пiд час аудиторськоТ перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть.
Щi стандарти вимагають, щоб IIJIанрання i проведення аудIтry було спрямовано на одержанЕя розуN{них
доказiв вiдсугностi суггевих перекр}чень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Аулитори керуваJIися законодавством УкраiЪи у сферi господарськоi дiяльностi та оподаткуваннjI,
встановленим порядком веденЕя бухгалтерського облiку i складанrrя фiнансовоi звiтностi, мiжнародними

стандартами ауди:ry, використовували як загаIьнонауковi методичнi прийоми аудиторського контроJIю
(моделювання, абстраграння та iH.) так i власнi методичнi прийоми (локументальнi, розрахунково-методичнi
)вагальненЕ,I результатiв аудlrгу). Перевiрка провод}шась вiдповiдно до вимог Мiжнароднrж стандартiв
коЕгроJIю якостi, аудиту, огляду, irшlого надан}ш впевненостi та суггугнiх послуг, зокрема Мiжнароднlаt
стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та шIац/валось, в рамках обмежень,
встановлених договором, щодо обсягу, cTpoKiB перевiрки, та з урахуванням розмiру сугтевостi помиJIок з
метою отримання достатньоi iнформацiТ про вiдсугнiсть або наявнiсть сугIевих помилок у перевiренiй
фiнансовiй звiтностi та задJIя скпаданЕя висновку про ступiнь достовiрностi фiнансовоТ звiтностi та надання
оцirжи реirльного фiнансового стану об'екта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдженнrl, шляхом
теgц/ванIш доказiв щодо обГруrrгування сум чи iншоi iнформацii, розкрrатоI у фiнансовiй звiтностi, а також
оцirпса вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в YKpaTHi, чинних протягом перiолу
перевiрки.

Використовуючи загаJIьнона5rковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була
скпадена перевiрена звiтнiоть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальню<

gгатеЙ балансу, що застосованi на об'ектi перевiрки: оцiнка оборотнюr i необоротних активiв, методи
амортизацii основних засобiв, тощо.
Ми вважаемо, що отрим:rли достатнi та вiдповiднi аудrтгорськi докази дJuI висловленшI нашоТдумки.
Оппс аудиторськоi перевiрки та опис важпивих аспектiв облiковоi полiтики
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ГIланування i проведення аудlrгу бЙо спрямоване на одержаннJt розуN{них пiдтверджень щодо
вiдсугностi у фiнансовiй звiтностi суггевих помиJIок. ДослМення здiйсrповалось пIляхом TecTyBaHIш доказiв
па обrруrrryванrш с).м та iнформацii розкрlтгID( у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi
застосованIа( принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацii бухгалтерського облiку i звiтностi в
УкраiЪi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансовоI
звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiковоi полiтики IIРАТ KIK <POMEKC-IHBECT;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на пiдставi даних з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi, скJIадена станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Аулиторська перевiрка вкпючае оцirшу застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi
IIРАТ кК KPOMEKC-IHBECT>>, а також оцiнку загtlльного подашш фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка
фiнансовоi звiтностi вимагае вiд керiвництва розрахункiв та припуIцень, що вIIлив.lють на с5rми активiв та
зобов'язань, вiдображенID( у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, чо вiдображ.lються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

*"ffi:,-#.hж:"ffжltffiжжж:]нжнffi;
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tsiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацil про стап бухгалтерського облiку та фiнапсовоТ
звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом Ha31.12,2020 року в ycix суггевих аспектах достовiрно та повно
ш)дае фiнансову iнформацiю про Товариство станом на Зt.l2.2020 року згiдно з Мiжнародними стаIцартами
фiвансовоi звiтностi та нормативними вимогами щодо органiзацiТ бухгалтерського облiку та звiтностi в
YxpaiНi.
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Товариство дJIя скJIадання фiнансовоТ звiтностi вrжористовуе Концептуальну основу за Мiжнародними
стандартами фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ). Аулlrгорською перевiркою було охоплено повний пакет рiчноi
фiнансовоi звiтностi, окладеноТ станом на З I.|2,2020 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть скпадаJIась протягом 2020 року та своечасно та представJIяJIась до
вiдповiдних контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерноТ технiки та програмного
забезпечення 1 С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 piK своечасно скJIадена та подана до вiдповiдних державн}D(
органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi
вiдповiдае встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятоi Товариством облiковоТ полiтики на
2020 piK. Аудлrторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020
року вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону УкраiЪи "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в YKpaiHi" Ns 996-ХIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнlIми, вiдповiдно до Мiжнародних

сгандартiв фiнансовоi звiтностi та Iнструкчii "Про застосранIIJI IIлану paxyHKiB бухгалтерського облiку
акгrвiв, капiтапry, зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств та органiзацiй", затвердденоi Наказом
Мiнфiну УкраТни вiд 30.11.99 року ЛЬ 291 з наступними змiнами та доповненIuIми та iнших нормативних
докрлеrrгiв з питань органiзацii облiку. Порушень облiку не виlIвлено.
Розкршття iнформачiТ щодо облiку необоротних активiв
На

дшrу

аудlтгорiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдае обранiй концептуаJIьнiй ocHoBi, а

carre: Мiясrародним ста}цартам фiнансовоТ звiтностi, а також Iнструкчii про застосранЕя Гfuаrry paxyHKiB
бухгалггерського облiку активiв, капiтаrцr, зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств i органiзацiй вiд
З0.1 1 .1999 року Nч 29 1 .
Порушень в облiку необоротних активiв не виrIвлено. За перевiрений перiол нез€ше}кцою аудиторською
первiркою встановлено, що необоротнi активи I]PAT кК KPOMEKC-IHBECT>> станом на З|,122020 року
стаIIовJIять - 10 тис грн.
Балансова BapTicTb необоротних активiв IIРАТ (IK (POMEKC-IHBECT>> станом на 31 грулня 2020 та

20l9 poKiB:

необопотпi активи

На 31.12. 2019 р.

На 31.12.2020 р.

Нематерiальнi активи(тис грн)
i капiтальнi iнвестицii(тис грн
OcHoBHi засоби(тис
Jo вгострокова дебiторська заборгованiсть(тис

J

J

15

7

-8

18

10

-8

Змiни(+,-)

Iншi необоротнi активи(тис

Разом

Розкриття iшформацii щодо облiку запасiв

Аулrг данI.о( запасiв Товариства станом gа 3|,12,2020 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться згiдно
бранй концеrrryальнiй ocHoBi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансовоТ звiтностi.
Проведена Товариством iнвеrrгаризацiя була проведена BipHo згiдно з "ПоложенЕям про iнвентаризацiю
аlсгшiв та зобов'язань" вiд 02.09,201,4 року Nэ 879 з наступними змiнами та доповненIIJIми.

Таким чином аудитор пiдтвердду€,

що станом на З|,|2.2020 року запаси Товариства

-

вiдсугнi.

Ъувалсень до облiку не виявлено.
Запаси IIРАТ кК KPOMEKC-IHBECT>> станом на 31 грулня 2020 та 2019 poKiB представленi наступним
:;'.Но\{:

На 31.12. 2019

На 31.12.2020

t_
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t
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розкрпття iпформацii щодо облiку дебiторськоi
заборгованостi
ДаШЦ ДебiТОРСЬКОТ Заборгованоi Товариства станом на
з1.12,2020

fiНХЁТЖ:ОРГОВаНОСТi,

ВеДеТЬСЯ

"iД"о

Проведена Товариством_ iнвеrrгаризацiя

Й;";Ь-ьнiй

р. свiдчить, що

облiк

ocHoBi, а саме: мiжнародним стандартам

проведена

BipHo згiдно з "Положенням про iнвеrrгаризацiю
_бчла
аКПаВiВ Та ЗОбОВ'ЯЗаНЬ" ВiД 02.09,20|4
РОку Nэ 879 з наступними змiнами та доповненFL'ми.
Таким

чином аудитор пiдтверджуе, Що станом

на

З1,122020

й;-;ебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, посJцги
- 5 128 тис грн, дебiторсЙа.абор.о"ч"iсть за розрахунками за
виданими авансами 54 тис грн.
",u,rou*"
,ЩебiторсьКа заборгоВанiстЬ I]PAT <К KPOMEKс_IHBECT)
станоМ на з1 грудrrя 2020 Ta20l9 poKiB
представлена насц/пним чином:
IIа 31.12. 2019

|_

L

обранiй

На31.|2.2020

виданими авансами(тис

t_

l_
l_

L

L-

L

Грошовi коштп. KacoBi та бапкiвськi операцii. облiк
розрахункiв

облiк касових та баrкiвських операцiй Товариства,

вiдповiдае обранiй концепryальнiй ocHoBi, а саме:
Мiжнаролнlо< стандартiв
фiнансовоТ звiтностi, u,u*o* .r"йоnлу законодавству УкраiЪи.

ъ

перевiре""йл":liоa облiк
розрахункiв вiвся з дотрим'нням дiючих вимог.
СтаноМ на31,|2,2020 рокУ
ойu""l Тоruц""rЙ
грошових коштiв та Тх еквiвалецтiв
"а
"-friu
кРО^iИЕКС-iТШВСТ>
станом на з1 грудня

*o.io*H,;1"bHJ"#;Ж

*О'<К

Грошi та iх еквiвалентп

На 31.12. 2019 р.
140

Гогъка

-

108 тис грн.

2020 та2019 poKiB

140

IIа 31.12.2020 п.
108

Змiни(*.-)
-з2

108

-э /,

Розкриття iнформацii щодо поточпих
фiнаrrсових iнвестпцiй
вiдповiдно до проведенот аудIrгорськот перевiрки
даних iнвестицiйнот дiяльностi Пiдприемства, аудитор
фiнансовi iнвестицii товариства становлять _ 1947 тис
грн. Зауважень до,облtку не виявлено.
''Jozo^pony.roio,шri
Поточнi фiнансовi iнвестицii IIрАТ кК <POMEKC-IHBECT>>
станом на З1 грудня 2020та 2019 poKiB
ст:цIовJIять:
ПiЛТВеРДЖУе, ЩО СТаНОY.:1_ЗJ

На 31.12.2019 n.
1 948

На 31.12.2020 р.
| 947

Змiни(*._)

На 31.12.2020 р.

Змiни(+,-)

1

Iншi оборотнi активи

_ .Iншi оборотнi активи
:_:l ooopoTHt активи(тис грн)

На 31.12. 2019 р.

9

JtJl l tlUt l l

поточн}Iх зобов'язань з:iйснюсться вi:повi:нс, .]о \1иtнаро:нtr,i
стагuаjтrв фiнансовоТ звiтностi та lHcTpl,Kuii про застос}ъанtш rllaц paxrHKiB бlrrаrтерського об,riк1 Bi:
з0,11.99 po*i -rъ 291. Pea.lbHicTb розrriрl,всiх статей пасив},бапансl,в частинi зобов'язанъ cTaнo\l на 31.|2.2020
i забезпечення" пiдтвердж}тоться акта}{и звiрки з кредиторами
рок\,. а .u1,ra-u III роз.ri.-li "Поточнi зобов'язання
з
iu:urrr*r1a iнвеrгаризацiТ, яка проведена згiдно вимогами чинного законодавства УкраТни.
Фактичнi ланi про зобов'язання Товариства BipHo вiдображенi у статгi балансу - поточнi забезпечення 23 тис грн.
ПЬточнi зобов'язання та забезпечення IIрдТ KIK KPOMEKC-IHBECT>> станом на З1 грулня2020 та201'9
poKiB представленi наступним чином:
Бrrла-ттерськ-tiit об,riк

та оцiнка

поточнi зобов'язання та забезпечення

KoooTKocTpoKoBi кредити банкiв(тис грн)
Поточна кредиторська заборгованiсть за: товари,

r-

l

lj
ц

посл!ти(тис
Поточна кредиторська заборгованiсть
и з бюджетом(тис грн
Поточна кредиторська заборгованiсть
тис грн
ками з1
заборгованiсть
Поmщrа кредиторська
хунками з оплати
Поточна кредиторська заборгованiсть
о.]ержаними авансами(тис грн
Поточна кредиторська заборгованiсть
зрах\.нками з \л{асниками(тис грн
тис
Поточнi
Irшri поточнi зобов'яза
Разоrr

L_

На 31.12.2020

Змiни(+,-)
-28

28

_1

1

за
за
за
за
24

2з

-1

53

23

_30

заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв
податкового боргу) та зборiв
( наявнiсть/вiдсутнiсть

Iнформацiя про вiдсутнiсть

у

простроченi зобов'язання щодо сIuIати податкiв та зборiв не виlIвлено.

l

r_

за

На 31.12. 2019

розкриття iнформашii про статутпий та власнпй капiтал

ДулиторамИ пiдтверддустьсЯ дотримашШ вимоГ порядкУ форrчryвання Статрного капiталу;
op*"rr""i"Tb вiдобраЖ."о Ъ облiкУ BHecKiB до СтатугНого капiтаlry; порядок веденЕя аналiтичного облiку

40 кЗареестрований (Статугний) капiтал>.
рахунку-Вiдповiдно
ло Статуry Затвердженого загаJIьними зборами акцiонерiв ПРАТ KIK KPOMEKC-IHBECT)
вlд29 квiтня 201З року, фrЪкоп NE5. Зареестровано Реестрацiйною слгужбою Головного управлiння юстицiТ
скпадае _ 7 108 000 грн. 00 коп. (CiM мiльйонiв
у м. Киевi вiд ZЗ.ОЯ.ZОТ3 року. Статугний капiтал Товариства
|4 21,6 000 штуlt, номiнальна
сто BiciM тисяч гривень), кiлькiсть-вигtуIцених i повнiстю сшIачених акцiй
мргiсть однiеТ акцii - 0,50 грн.
2019
Загальними зборами акцiонерiв IIРАТ кК кРоМЕкс - IHBECT> було затверджено новУ

-

у

р.

jяо+zоt9 вiд 19.04.2019) та заре€стровано Державним реестром Мазiна М.о.
редакцiю Стафгу (Протокол Ns
l6.05.2019 р. запис ХЬ 10б90289256З.
КiнцевиЙ бенефiцiаРний власник Товариства - Фiзична особа - громадянин УкраiЪи - Бондарчук Юрiй
_--ВiкгороВич - 84.41 19З% володiння за рахунок прямоi 1"racTi у Товариствi.
Вiдповiдно чинноi релакчii Статуry, статутний капiтал розподiляеться мiж УчасникаМи насцпниМ

'

чином:

Частка у статутпому

rl
ч44-ф.-,

к

Юрiй BiKTo
Iгор Володим

84.41,19з%

9,9268|4уо
10

r_
r_
t_
r_

l_

f
ц

l_
l_
ц
/
/

Ё
ц
ц

,,j

tонченко Iрина \,1ико.-lаiвна

_)

5.66I254%

всього

100,00

ВеЛИШцrа стач/тного капiтаlry згiдно з установчими док)лчIентами насцпна:

о
о
о

-7 108 тис грн.;
Сплачений статугншi капiтал - 7 108 тис грн.;
Неоплачений капiтал - вiдсугнiй;
Станом Ha3l.|2.2020 статугний капiта-п Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 7 108 тис грн.
Станом на 01.01.2020 нерозподiлений прибугок Товариства становив 8 тис грн, станом на З1J22О20
нерозподiлений прибугок ПРАТ (IK (POMEKC-IHBECT>> становrлть - 10 тис грн.
Кошти, BHeceHi лля формраншI статутного капiтагц, Товариства, яке вiдповiдно до Статуry провадить
ПРОфеСiЙНУ дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, з дати створенIIJI Товариства, використовуються вiдповiдно до
основних видiв дiяльностi Товариства.
Струкryра власного капiталу Товариства:
Зареестрований статугний капiтал

Стаття Балансу
Зареестрований (пайовий) капiтал
внески до незареестрованого статутного капiталч

Капiтал у дооцiнках
Додатковий капiтал

Еrriсiйний дохiд
накопиченi kypcoBi рiзницi
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибlток(непокритий збиток)
неоплачений капiтал
ВШц.,{gнц; капiтал
lншi резерви
}'сього

Код
Dядка

на початок звiтного

1400

рокY. тпс грп.
7 108

140l

На кiнець звiтного
Dокч. тис гDн.
7 108

1405
1410
1411

|4|2
1415

l420

106

106

8

10

|425
14з0

\4з5
|495

7 222

,7

224

АУдrгорами пiдтверджуеться дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть
вiлбраження в облiку BHeckiB до Статутного капiтаrry; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40
<Зарестрований (Статрний) капiта.п>.
На нашУ думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедIшо вiдобрФкена у фiнансовiй
звiтlrостi i вiдповiдае вимогап,l Мiжнародних сгdндартiв фiнансовоi звiтностi.

Розкриття iнформачii про вiдповiднiсть BapTocTi чистих актпвiв
3

БаЛаНСОва BapTicTb чистID( активiв Товариства (активи
I.\2.2020 року скпадають
Необоротнi активи
10 тис грн.
Оборотнi активи
7 237 тисrрн.

за вирахуваннjIм зобов'язань) станом на

:

РАЗоМ активи

пЩовгоотроковi зобов'язанЕя

7 247

тисrрн.

- тис грн
23 тис грн.
23 тис грн.

поточнi зобов'язання
РАЗоМ зобов'язання
чистi активи:
РАЗОМ активи MiHyc РАЗОМ зобов'язання = 7 224 тис грн.
Станом Ha3Ll2,2020 року BapTicTb чистих активiв скJIадае -7 224 тис грн.

п

I

l\L-

lL

поклзник
Коефiцiент
2. Коефjцiент
3, Коефiцiент
4. Коефiцiснт
1.

,г
,д

Таблиця

Ll-_
l_-

r_

L
L

0,25. . .0,5

2,64

4.69

>1

структури капiталу
рентабельностi активiв

|з6"92
|з6.26

зl4.65

<1

якнайбiльше

.

0,0275

р.

314,08
0,055

Iнформацiя про повrязаних осiб

ВiДПОВiДНО ДО ВИМОг МСА 550 <<Пов'язанi особи>> аудитори звертались до
управлiнського персонаlгу iз
запитом щодо наданIIJI списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними, а також
провели достатнi аудиторськi процедури, нез.uIежно вiд наданого запrтч/ з метою впевненостi
щодо наявностi
або вiдсугностi таких операцiй.
,Що перелiку пов'язаних cTopiH, по вiдношенню до пiдприемства iз зазначен}UIм вI,Iду дiяльностi та краihи
пов'язаних осiб:

Таблиця

iм'я та по Iнформацiя про
батьковi фiзичноi особи
особч
Бонларqк Юрiй
КраiЪа реестрацiI:
Вiкторович
YKpaiHa.
Прiзвище,

lонченко Iрина
\4иколаiЪна

Kpaiha реестрацiТ:
YKpaiHa.

Опис взасмозв'язку особи з Товариством
Акцiонер Товариства, .Щепонент депозитарноi установи.
Акцiонер Товариства, керiвник Товариства,,Щепонент
депозитарноТ установи, Сторона за Щоговором кlтliвлi-продажу
цlнних паперв

Операцii з пов'язаними сторонами:

Пов'язана сторона
Юрiй

Бон_rарчук

Вiкторович

l--

ФЛКТИЧНЕ ЗНЛЧЕННЯ
На 01.01.2020 р.
На 31.I2.2020

абсолютноТ лiквiдностi
загальноi лiквiдностi

-

д_.

опmшмальне значення

-]онченко Iрина
),1tlколаiвна

ОперацiТ
як .щепоненry депозитарнот установи на пiдставi .щоговору про оослrуговування
рахунку
У цiнних паперах J\ь707_дУ вiд <29> сершя 2014 року року, який дiе до дiти
розlрванюI за lнrцl
CToniH Логовопч:
як ,Щепоненry депозитарноТ установи на пiдставi ,Щоговору .rро обслlуго"ра""я
ра*у"ку
жовтня 2013 року, який дiе до-дати розiрвання за
У цiнних паперах хь685-дУ:т
:11>>
iнiцiативою CTopiH .Щоговору.

l_
l_

Станом наЗ|,|2,2020 р. ,Щебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами скпадае 131 тис грн.
Станом на31,.|2,2020 р. кредитiв та позик вiд пов'язаних осiб немае.
товариство не здiйсr*оваrrо iнших операцiй з пов'язаними особами, якi могли б призвести
до суггевого
погiршення фiнансового стану Товариства протягом звiтного перiоду

J-

АудкгорИ дослiдилИ iнформацiЮ про HMBHicTb подiЙ пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображенrrя
_v фiнансовiй звiтностi, проте можугь мати сутгевий вшrив на фiнансовий стан Товариства.
АУДИ:ГОРИ Не Отримали аудиторськi докази того, що
фiнансова звiтнiсть bynu .у..."о викривлена, у
зв'язкУ з вищенаведеною iнформачiю, що розкриваеться Товариством та подаеться
до KoMiciT з цiннlдl паперiЪ
та фrцового ринку.
Подiею пiсля звiтноТ дати визнаеться факт господарськоТ дiяльностi, який надав iнформацiю про
на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригtвань або про ситуацii, що виникrrи пiсrrя
.Iати скJIадання фiнансовоi звiтностi, якi можугь потребрати розкриття або може вIшинуги на
фiнансовий
gган, рух грошових коштiв або
результати дiяльностi органiзачii i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i
.fаТОЮ ПiДписання бухгаrrгерськоi звiтностi за звiтrrий piK (згiдно МСА 560 "Подальшi подiТ'').
Ауд}rгори пiдтверджують на дату проведенIIJI аудиту вiдсугнiсть подiй пiсля дати балансу, наявнiсть
псшr потребуе необхiднiсть проведен}UI коригування фiнансовоi звiтностi.
НамИ було такоЖ розглянугО, чи iсrгуrоТь подiТ або умови, якi можугЬ поставити пiд значний суплнiв
здrшiсть суб'екта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського

]

l--
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Подii пiсля дати балансу

1,2

I--
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персонаIry щодо здатностi суб'екта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог
МСА 570 <<Безперервнiсть>> та визначено, що не icHye суггевоi невизначеностi, що стосу€ться подiй або умов,
якi окремо або в сукупностi можугь поставити пiд значний сршiв здатнiсть суб'екта господарювання
безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Аулиlгори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсугня.

L
ц

Iнформацiя про паявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть cJrTT€Bo вплинути на дiяльнiсть
юридпчноi особи у майбутньому та оцiнку ступеця ikнього впливу, зокрема про скпад i струкryру
фiнансовпх iнвестицiй

l_

L

В ходi аудиторськоi перевiрки аудиторами не було виrIвлено iнформацii про наявнiсть iнших фактiв та
обставин, якi можугь сутгево вIuIиtцди на дiяльнiсть Товариства у майбугньому.
Поточнi фiнансовi iнвестицii станом на31'.|2,2020 року становJIять - | 947 тис грн.
класи активiв

]

a
a
ц

ц

та зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
ваптiстю

laTa оцiнки

Iнстрlменти
капiталy (акцir)

котирування, та
спостережуванi)
(тис. грн.)
20|9
2020
з1,.1,2.20
з\,|2.19
16
I7

(

L
L
L

(тис. грп.)
2019
2020

3|.|2.20

зl.\2.19

193

l93

Балансова BapTicTb
2019 (тис. грн.)

2020 (тис. грн.)

1

1

Усього

(тис. грн.)

2020
з\.|2.20
|947

2019
з|.|2.1,9
1948

Фiнансовi активи
I н сmлменти капiталч (акпiТ)
гоошовi кошти

Справедлива BapTicTb
2019 (тис. грн.)

2020 (тис. грн.)

2

J

4

5

|947

1948
140

|94,7

1948
140

1
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Станом на 31 грудня2020
Результат
Частка в
Сумц тис
переоцiнки,
статутному грЕ
тис грн
капiталi

Е
ц

котирувань, аJIе
спостереэlсуванi)
(тис. грн.)
201.9
2020
з1,.|2.20
3 t.12.19

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котпрувашь i не е
спостереяqувапшмш)

У 2020 роцi переведень мiж рiвнями iерархiй не було. В 2019 роцi вiдбулося переведення акцiй iз 2 рiвня
З
до рiвня на ср[у 1931 тис грн.
Справедlива BapTicTb фiнансових iHcTpyMerrTiB в порiвняннi з ix ба.пансовою вартiстю:

i

ц

2 piBeHb
(Ti, що не мають

1 piBeHb

(Ti, що мають

EMiTeHTa,

108

Станом на 31 грудня 2019 року
Частка в
Сума,
тис грн
статутному
капiталi
EMiTeHTa,
о/
/о

о^

.А,клii

ПАТ <У

_\кцii ПАТ
,,Центренеl

0.0001
0.0001

ii АТ кМоТоР СIЧ) 0.00001
Всього

J
J

0

0.000l

J

1

0.0001

4

10

0

0.00001

10

16

1,7

Акцii, якi мають котирраншI на украiЪських фонлових бiржах оцiнrоються за справедливою вартiстю, з
вiдобрахеншIм результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Керiвницгво Товариства вважае, що наведенi розкритгя щодо застосуван}ш справедIивоi BapTocTi е
:остатнiми, i не вва)ме, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишиJIась буль-яка с)rггева iнформацiя щодо
звiтностi
]iiстос)ъання справедливот BapTocTi, яка може бlти корисною для користувачiв фiнансовоi звlтност1.
Товариство здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедIивоi BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного
перiолу.

В ходi аудиторськоi перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацii про наявпiсть iнших фактЬ та

обсгавин, якi можугь суггево вIIлиЕуги на дiяльнiсть Товариства у майбугньо}ry.

13

F-,т
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Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язаньо ймовiрнiсть визнання яких
на балансi € достатньо високою

В ходi аудиторськоi перевiрки

аудиторами факry про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв/або
яких
на
балансi е достатньо високою не виявлено.
зобов'язань, ймовiрнiсть визнанIuI

Iнформацiя щодо iншоi фiнансовоiзвiтностi вiдповiдно до Законiв УкраiЪи та Еормативноправових aKTiB
Перевiрка iншоТ фiнансовоI iнформацii проводиJIась на пiдставi МСА 720 кВiдповiдальнiсть аудlrгора
щодо iншоi iнформацiТ в докуil{ентах, що мiстять перевiрену аудLrтором фiнансову звiтнiсть>. .Щля отримання
та перевiреною
розуплiння HMBHocTi суггевоТ невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiею
та аналiтичнi
Товариства
персон{rлу
запити
аудиторами
викочвались
до
аудиторами фiнансовою звiтнiстю
iнформачiею
та
iншою
аудиту
пiдлягала
процед}ри" Суггевих невiдповiдностэй мiж фiнансовою звiтнiстю, що
не встановлено.

IНФОРМДЦIЯ ЩО НЕ е ФIНЛНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТЛ ЗВIТОМ АУД4ТОРА ЩОДО HEi
напrа думка щодо фiнансовоI звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з
будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоi iнформачii. У зв'язку з нttшим аудитом фiнансовоi звiтностi
нашою вiдповiдальнiстю е ознайомленIuI з iншою iнформачiею.
Дулитор ознайомився з iнформацiею, що наведена у Звiтi про управлiння складеного вiдповiдно до
Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 р. Аули:гор
зазначае, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про управлiння представлена користувачам з метОЮ
достовiрного уявлення про результати дiяльностi пiдприемства, перспективи його розвитку, зокрема, про
ocHoBHi ризики й невизначеностi дiяльностi та дii керiвництва вiдповiдно до з{IJIвлених стратегiчних планiв
розвI,rгку компанii.
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Розгляд iснування сутгевоТ невiдповiдностi мiж цiею iншою iнформачiею наведеною у Звiтi пРО
управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якоТ висловлена думка аудитора або нашими знаннями, ОТримаНИМИ
пiд час аудиту дослiджуеться на предмет викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми дОхОДИМО
висновку, що icнye сутгеве викривленюI цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про чей факт. Ми не
виявиJIи таких фактiв, якi потрiбно було б вшпочrпл до звiry.

ТВЕРДДЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНIСТЬ
незаJIежними по вiдношенrшо до ПРАТ (IK (POMEKC-IHBECT) згiдно Кодексу Етики
Професiйних Бухга_lrтерiв Ради з мiжнароднID( стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та етичним
вимогам, застосовними в YKpaiHi до нашого ауд}rry фiнансовоi звiтностi, а також виконували iншi обов'язки З
етик}I вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аулиторська фiрма стверджуе, що кJIючовий партнер i
аудиторська група яка приймала )л{ать в перевiрчi Компанii:
1) не мала прямих родинних cTocyHKiB з цIенаI,{и органiв управлiння сф'екта господарюванIuI, що

Ми с

перевiрясться;
2) не мала особистих майнових irrгересiв у суб'екта господарювання, що перевiряеться;
З) аудlaгор не е !шеном органiв управлiння, засновником або власником суб'екта господарюванIuI, щО
перевiряеться;
4) аулитор не е працiвником суб'екта господарюваннJI, що перевiряеться;
5) аулитор не е працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприемства, фiлiТ чи представництва суб'екта
господарюванIuI, що перевiряеться;

6) винагороди за надання ауд}rгорських посJtуг враховуе необхiдний дlя якiсного виконанЕя таких
послуг час, належЕих навичок, знань, професiйноТ квалiфiкацii та ступiнь вiдповiдшlьностi аулитора;
7) аудитором забезпечув:лJIися вимоги щодо його незалежностi.
Протягом 2020 року, аудиторська фiрма не надавала послуг, на якi встановленi обмеження статгею 4
Аулитор
Nч2258. l\удитор
вiд zL.L/,.zvL
2I.|2.20I'7/ р J\9Z.Z)6.
звiтностi та аудиторську дlяльнlсть)
кПро аулI.rг
аулlтг фtнансовОt
йкоtry Украihи
УкраiнИ Kllpo
дiяльнiсть> вlД
фiнансовоi звlтност1
статгi 6
четвертiй
частинi
якi
зазначенi
Компанii,
послуги
не надавав безпосередньо або опосередковано
у
NЭ2258.
вiД
21,.|2,201'7
Закону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>
Р
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При визначеннi обсяry аудlтry аудиторська фiрма виходиJIа згiдно з вимог нормативних док5rмекгiв, що
регламеЕгуIоть аудиторську дiяльнiсть, положень договору аудиторськоТ фiрми з Компанiею i конкретНих
особливостей перевiрки з урахуван}шм отриманих знань про дiяльнiсть економiчного суб'екта, При
аудиторськоТ перевiрчi основними стадiями перевiрки були:

щ_

- шIaIц/BaHIUI аудиту;
- отримilння аудиторськLD( доказiв;
- використання роботи iнших осiб i контакти з керiвницгвом економiчного суб'екта з третiми сторона]!{и;

цл-

докуN{еЕгування аудI'r:гу;
- узагальненшl результатiв, формування i вираженrrя думки щодо бухгалтерськоi звiтностi еконОмiЧНОГО
оуб'екта.
Дудиторська перевiрка була сшIанована на ocHoBi досягнуtого аудиторською фiрмою розуrиiння
_

лд-

дiяльностi економiчнОго суб'екта. В ходi аудIrгУ було отриМано достаТню кiлькiСть якiсних аудиторських
доказiв, якi пос.rrуЖили осноВою длЯ формрання аудиторськоi др{ки про достовiрнiсть бухгалтерськоТ
звiтностi Компанiт. fIри провеленнi аулиry ДотриIчtув:лJIося рацiональне спiввiдношенЕя мiж витратами на збiр
аудиторських доказiв i кориснiстrо отриманоI iнформацii. Однак незвФкаючи на вищевказанi процедури, при
перевiрчi iснуютЬ властивi обмеження аудиту, та створюють невiд'емний ризик того, що деякi суггевi
викривлення фiнансових звiтiв не булугь виявленi, HaBiTb при наJIежному плануваннi i здiйснення аудиту
вiдповiдно до МСД. Аулит не гарантуе виlIвленIuI Bcix суггевих викривлень через TaKi факгори, як
використання суджень, тестувань, обмеження, властивi внугрiшньому конц)олю, а такОж ЧеРез те, ЩО
бiльшiстЬ доказiв' доступнI,D( аудrтгору' е радше переконJIиВимио нiЖ остаточниМи, УнаслiдОк цього аудитор
може отримати лише обцруrrговану впевненiсть, що суггевi викривлення у фiнансових звiтах бУЛУГЬ виявЛеНi.

щ_
щ.с
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ПРО УЗГОДКЕНIСТЬ ЗВIТУ IIРО УIIРАВЛIННЯ, ЯКIЙ.. СКЛАДА€ТЬСЯ
ЗЖОНОДАВСТВА

ФIНАНСОВОЮ ЗВIТIIIСТЮ ЗА ЗВIТIIИI1 ПЕРIОД

BIДIOBIДIO ДО

Вiдповiдно до статгi 14 пункry 3 абз.5 Закону УкраiЪи кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторСькУ
дiяльнiсть>>, аудlтгор ввtDкае, що <Звiт про управлiння>> е узгодженим з фiнансовою звiтнiстто ПРАТ KIK
(POMEKC-IHBECT) за звiтний перiод. Звiт про управлiння, що надасться ПРАТ (к (POMEKC-IHBECT),
скJIадено на виконання Закону Украiни вiд 05.10.2017 Ns 2164-VIII - Про внесенlrя змiн ло Закону УкраТни JФ
99б <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb>, у вiдповiдностi до Наказу MiHicTepcTBa
Фiнансiв УкраiЪи вiд 7 грулня 2018 року Ns 982 <<Про затвердженшI Методичнrо< рекомендацiЙ зi ск.падання
звiry про управлiння> та не мiстить суггевIr( викривлень.
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову iнформацiю про дiяльнiСТЬ
пiдприемства, його стан i перспективи розвитку,та розкривае ocHoBHi ризики i невизначеностi його дiяЛЬНОСТi.
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]
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IНША IНФОРМАЦrЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕНIШ
ФIНАНСОВОГО СТАЕУ

I

РЕЗУЛЬТАТIВ ДUIЛЬНОСТI

I

АНАЛIЗ КЕРШНИЦТВОМ

Iнша iнформацiя вкJIючае iнформаuiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом фiнанСОВОГО
стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш аудиторський звiт пРО НеТ.
(
Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Товариства. Наша думка про фiнансову звiтнiсть не
поширюстЬся на iншУ iнформацiЮ, i мИ не надаемО висновку, який виражае впевненiсть в буль-який формi в
вiдношеннi до цiеi iнформацiТ. В зв'язку з проведенням аудиту фiнансовоI звiтностi наш обов'язок полягае в
[_
ознайомленi з iншою iнформацiею i розглядi при цьому питань, якi можугь бlти не узгодженi з фiнансовою
звiтнiстю, або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на ocHoBi проведенОi наМИ
роботи ми дiйдемо до висновку, що icHye с}лггеве викривлен}ul iншоi iнформачii, ми повiдомимо про цей факт.
ц
Ми не виявиJIи таких факгiв, якi було б включити до звiту. У вИповiдностi з ст. 40l Закону Украihи кПро цiннi
папери та фондовий риноо аудL{тор висловлюе свою др{ку щодо iнформацii про систему внугрiшнього
контроJIю i корпоративце управлirrня. Нами виконанi певнi процедури щодо розкритгя цiсТ iнформацiТ. Ми
l
д_*
оцiнили наявнi у Товариства засоби внугрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтеrrга шляхом
.
тестування. Функчiонуванrrя органъ корпоративного управлiння регламентуеться Статутом та Положеннями
i =1+rо вiдповiднi органИ управлirшrЯ та коIfiроЛю. ПротягОм звiтногО перiолУ не вiдбуваrrося змiн у складi
власникiВ icToTHoi 1"racTi акцiонерiв, якi прямО або опосеРедкованО е власниками значного пакета акцiй
дl

eMiTeHTa.

Протягом звiтного рок},},Товариства функчiонували наступнi органи 1тtравлiння:

- Загальнi збори ачцiонерiв;
- Наглядова рада
- Генеральний дl рек.;р;
- Ревiзiйна KoMic я.

ц*

)

д

)

15

органи управлiння протягом перiолу дiяли в межах своiх повновtDкень та компетенцiь що визначаеться
статугом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконуеться одноосiбно директором, який виконуе своi обов'язки
згiдно Закону УкраТни <Про акцiонернi товаристваD, Статугу, внугрiшнiх Положень Товариства. Наглядова
рада обираеться заг:шьними зборами i здiйсшое дiяльнiсть в межах своеi компетенцil, визначених Статугом,
полоrп""*м про Наглядову раду, контролюе i реryлюе дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Кiлькiсний
скJIад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдас вимогам СтатУгУ.
Протягом 2020 року фактори ризику, що вIIJIивали на пiдприемство, подiляються на зовнiшнi i
внугрiшнi. ,Що внугрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариствi механiзм ii реалiзацii. ,Що зовнiшнiх
тощо,
ризикiв належать соцiа.llьнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового зiжонодавства, кон'юнкryра,
вона
але
i
навпаки,
може
не
Товариство
якими
з
управJuIти
зовнiшне середовище скJIадаеться
факторiв,
нzшежить
вIUIивати,
може
Товариство
якi
на
повинна Тх враховувати у своiй дiяльностi. ,Що складових,
на яке Товариство не може
ринковий попит i конкуренцiя. Найбiльш сутгевим зовнiшнiм фактором ризику,
якi
розмiщенi на непiдконтрольнiй
вIIлицди, це ризик безпЪрервностi дiяльностi, можливостi втрати активiв,
ykpыHi терrгорii. Товариство вважае, що наявнiсть якiсноi, прозороi i дiевот системи корпоративного
внугрiшнiми документами, мае
управлiння, яка базуеться на вищезазначених принципах та регламентуеться
на ефективнiiть його роботи, сприJIе прибугковостi i стабiльностi, збiльшуе довiри з боку акцiонерiв i
".rrr""
в
формуе довгостроковi спiввiдношення з партнерами i суспiльства цiлому.

Ш.IНШI ЕЛЕМЕНТИ

м.п.

Ключовий партнер з аудиту
(сертифiкат Ns001199
вiд 28.04.199а р)

ý/tY
lЧЁfа
ý/'rаупrнIя'
\ъ

,Щмитро Васильович

;,р3
Qз 26У+",
z bgY
rкод^

.?,йfi*

29 березня 202l р.

компанrю:

OcHoBHi вiдомостi

Повна назва пiдприемства

ивАтнЕ пIдприемство АудиторсъкА
кЕЙ юкрЕйн"
омпАнIя "
Ак,'
юкр

|з2699з

Код за СДРПОУ
Юридична адреса

Kpaiнa, 04070, MicTo Киiв, вул. Братська, будинок 5,
11

Адреса фактичного мiсцезнаходження

краiЪа, 04070, MicTo Киiв, вул. Братська, будинок 5,

Свiдоцтво про включення до Реестру

0238 вiд 26.01.200l року Nч 98

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи
коЕтроJIю якостi
Вiдповiднiсть реестру аудиторiв, що
мають право здiйснювати аудит проф.

0244 Рiшення АПУ Ns347/8 вiд29.06,2017 видане
Палатою У
до реестру кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, як

право IIроводити обов'язковий аудит фiнансово

краiЪа, 04070, MicTo КиiЪ, вул. Братська, будинок

мiсцезнаходження

OcHoBHi

_----

що стаIIовлять

на
вiд 09 березня 2021 року

,Щата

та номер договору на проведення аудиту

J\b 09/02-11

,Щата

початку та дата закiнчення проведеншI аудиту

з 09 березня 2021 року по 29 березня 2021 року

,Щ,ата

складанrr- аудито ського висновку

29 березня 2021 piK

\-

5

16

r

fu_

!одаток l

до Нацiовшьцого положенвя (стандарry)

бушuтерського

.j

---

шi--

\d_
tl-_

Пiдприемство

IIР_иВ4тЕЕ

IцBECT,

за мiжнародвrпuи стандартаrrли фiнансовоi

31 груДня

2020
Код

япкя

,

активп

lпiтgогп

пепiппw

3

1801001

Еа кiнець
звiтного пеDiодч
4

з

J

20

накопичена амортизацш

20

002

17

|7

005

0l0

15

7

011

66

l0l2

66

5l

59

18

10

5 114

5 128

54

54

первlсна BapTlcтb
знOс
1нвестrlцlина HepyxoMlcTb

10l 5
1016

10l7

JoBi ocTpoKoBi бiологiчнi aKr иви
Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв
Накопичена m,rортизацiя довгострокових бiологiчних aKTlBiB

1020
1

021

|022

Jo вгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якt об,riковуються за методом участi в капiталi
1030

:ншi фiнансовi iнвестицii
Jовгострокова лебiторська заборгованiсть

0з5

f ]]строченl

045

ц

040

податковl активи

lr :вiл

050

З ;:строченi аквiзицiйнi витрати

060

За-rишок коштiв у централiзованих сц)а,ховлL\ резервних

,ншi необоротнi активи
!'сього за роздiпом I

фоrцц

065
090
095

II. Оборотнi активи
Заласи

100

Зitробничi запаси

10l

1езавершене виробництво

102

:tlтова продукцiя

l03

. :,вари

04

..оточнi бiологiчнl активи

l0

]епозити nepecтpaxyвaнIul

15

Jзксе,1l одержанl

20

iебiторська заборгованiсть
l:бrторська заборгованiсть

ц

за продукцiю, товари, роботи, послуги

l 130

:0ЮfхетOм

l

25

за розр&хункал,{и:

)З ВИДаНИМИ аВаНСаМИ

35

Torry числi з податку на прибуток

l
.

_

40
45

iiоточнадебiторськазаборгованiсть

55

::очнi фiнансовi iнвестицii

]iшl

l

зб

]ебlторська lаборгованiсть за розрахунками з нармованих доходiв

то lX €квlвдJIенти

]..TiBKa

lб0

l 948

\ 94,|

165

l40

l08

140

l08

66

]:rr,нки в банках
J птрати
-,{acTKa

116,7

маиOутнlх перlодlв

перестра,ховика у cтpaxoBlо( резервaц

1 ]o}fv числl в:
эзервах довгостроковлL\

зобов'язань

эезервм збиткiв або резервах нмежних виплат

l

Форма Л!1 Код за

Еа початок

00l

:нших пiдприсмств

[-_

р.

1000

CcHoBHi засоби

l-_

Леl,

первiсва BapTicTb
Незавершенi капiтальнi iнвестицii

п_

щй!'

/rv
66.1,2

Беланс (Звiт про фiпапсовий сташ)

Первtсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi
Знос iнвестицiйноI HepyxoMocTi

d

80з8000000

звiтностi

на

п

д-"

2з72524з

дiяльностi
працiвникiв

Нематерiальri активи

t

сРпоу

Органiзацiйно-правоваформа господарюваннJr Акцiонерне товариство
закопФг
вид економiчноi
Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
за квЕд
l
серелм кiлькiсть
Адреса, телефон
04074
зб 1 8458
Одиниця вимiру: тис. Фн. без десягкового знака (oкpiм роздiry IV 3Biry про фiнансовi результати 1Звiry про суrryl*rиr лох;дХфор"ч
грошовi показники якоiо наводяться в гр1.1внл< з iоЙИкiми;
Складепо (зробrrи позначку "v" у вiдповiднiй клiтилтцi):
за положенняr.tи (стаядартами) бухгалтерського облiку

I. Ееоборотнi

il

''ромЕкс-

Територiя

лктив

lj

код4
202l, l01 lot

Дата (piK, мiсяць, .
за

АкцIоЕЕРпЕ ТоВдРисТВо ''IЕВЕсТЩйЕд компАЕIя

t

l_

облiку 1 "Зтмьнi вимош до фiнавсовоi звiтностi''

l 170
l
1

l80

l8l

l 182

v ToMv числi:

iез"рi до".ос"роковlо< зобов'язань

Поrоч"ч *р"ди"орська заборгованiсть

за:

Гбо*i"r"rrя,пов'язанiзнеоборотнимидктивамrn,

впбугтя
утримуванимп для продажу, та групами
7 247

Керiвнпк

;. ;",*l

Стеба Свiтлана Леонiдiвна

Головнпй бухгалтер

1

.Щонченко Iрпна Мrrколаiвна

статистики
реалiзус дерхrавtrу полiтику у сферi

Визначаеться в поряжу, встановлевому

ffi#jъу#iЩ

W*g,Htal**

L

L

,Щата

пiдпрпемство
-

комIIАнIя "POMEKс_IHBEсT"

Чистий дохЙ вiд реалiзацiТ продукцii

поем

ii|.

за звiтний
перiод

,,

3
624

переOqн i у пересmрqхування

2050
2070

i

l
1

96

l

122

2I23

2lз0

(

2150
2180

(

i

2

606

lб

602

)

)

(
(

115

2

218 1

ппибчток
збиток

l82

21

90

J

5

(

2l95
2200
2220
2240
224 ]

[Iоход вiд участi в капiталi
IHTrTi
HcoBl

,Д-

(

)

]

2

вшпраmu Bid змiнч варrпосrпi (жлпuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю
сько i пр о dукцii

)

626

624

2l20

212

Фiнансовцй результат вiд ошерацiйпоi дiяльностi:

{

24l

4615

)

2112

Адмiнiстративнi витрати
виmати на збчт
Iншi операцiйнi витрати
у пому чuслl:

2о с по d ар

5

21l1

doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmьсяза
справеdлuвою варmiсmю

ько

DoKv
4

10

21

у mому чuслi:

вumраmu Bid первiсно2о влвнання бiолоziчнtм акmuвiв

(

2090
2095
2105

поибчток
збиток
lfoxid (вumраmu) вid змiнuу резервФс doBeocmpoKoBt*
зобов'жань
Цохid ktmpamil Bid змiнu iHultlx сmраховlм резервiв
змiн а iнuluх с mр саовuх рез ервjq,зgц 9 9g!уца
зл,tiна часmкu пересmрсховuкiв в iHtulx cmpaxoBltx резервах
Iншi операцiйнi доходи

с

за авалогiчнпй
перiод
попередвього

20l4

Чuсmi понесенi збumкu зq cmpaxoglL\lu вurutqmамu

iль

*l

20l 3

Валовий:

с

ДКVДf*ТббrбГЗ

20l2

ппемiй
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв.робiт. послуг)

l-

.u

l

20l

змiна часmкu пересmрсuовuкiв у резервi незаробленtм

(

2з725243

201 0

змiнq резервч незqробленtа премiй, всшовq сума

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнtм qкmuвiв
с iльсько еоспо d ар cbKot проdукцit
dохid Bid вuкорuсmання кошmiq вuвiльненtм Bid
опоdаfпкування

N2 Кол

Код
рядка
2000

(ToBapiB, робiт, пос_rryф

Чuсmi заробленi сmрqxоBi прelttii
премii пidпuсанi, валова сума

Ё

Форма

рЕзультА

1

ц

202|l 0l l0l

(вайменувапrл)

Стаття

ц

зас.щрпоу

Звiт про фirrансовi результатш (Звiт про сукупвий дохiд)
PiK 2020
за
р.

Щ_-

цi_

фiк, мiсяць, число)

IIривдтнЕдкцIонЕрнцтовдриство"IнвЕстицЙнд

[ншi доходи
у mому чuслi:

dохid вid блаzоd iйно| dопо.llоеll

Фiнансовi витрати

с

в кап

П_

_-.-.ld*"*]*,.

Ё_

нIIп

lЦ)

r,лI

Gliiiiiyii

i

2250
2255
2270
227 5

)
(

)

(
(

)

нсовий результат до оподаткування:

к (збиток)

вiд припиненоiдйльностi пiсля

й фiнансовий результат:

п.

сукупниЙ
рядка

за звiтний
перiод

за ацалогiчнцй
перiод
попереднього

2

3

DoKY
4

2

4

Код

Стаття

1

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB
накопиченi kypcoBi рiзницi
Ч9стка iншого сукупного дохо,ry асоцiйоваштх та спiльнrтк

2400
2405

Iнший счкчпний дохiд

2445
2450
2455
2460
2465

пцприемств

Iнший сукупнцй дохИ до оподаткувацня

Податок на прибуток. пов'язаний з iншим сукупЕим доходом

Iпший сyкчпний дохiд пiсля оподаткyвання
Сукупнцй дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460)
III.

241^0

24l5

витрАт

ЕлЕмЕнти опЕр,

за апалогiчний

Код

за звiтнпй

перiод

рядка

перiо,r

попереднього

1

3

матеоiальнi заmати

2500

2

J

витDати на оплатч працi
вiдрахування на соцiальнi заходи

2505

з5,7

302

Ндзва cTaTTi

l

DoKv

,72

25 10

Амортизацй
ншl опеDацlинl витрати

2515
2520
2550

Разом

IV. РОЗРАХУНОК ГIОКАЗНИКIВ
Назва cTaTTi

,,

1

середньорiчпа кiлькiсть простих акцiй
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
Чистий прибуток (збиток) на одIry просту акцiю

Дивiденди на однч пDосту акцhб-' ,,

.

,],
.

\

.r

lr/

66

8

8

183

зз8

,7|,7

622

tttuБtJ(
Код
рядка

4

за аналогiчний
за звiтпий
перiод

noKv
3

2600
2605

26l0
26l5

2650

Керiвник
стеба Свiтлана Леонйiвна

Головний бухгалтер

Щiiilч _:;

перiод
попереднього
4

Дата (ptrc, мiсяць, п,rсло

КОМПАНIЯ

пiдrриемотво привАтнЕ дкцIОПЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦЙНА

Звiт про рух грошовцх коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма

t*

Lц

a
l_
l_
.)

1l

1

lд_
ll-_
лд--

Код за

|01

l01

2з,I2524з

ДКУd-lТОtбП

Стаття

Код

За звiтний перiод

1

2

э

За аналогiчний перiод
попеDеднього DoKy
4

3000

657

587

Надходження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг)
Повернення податкiв i зборiв
v томч числi податку на додану BapTicTb
L[iльового фiнансування
надходження вiд отриманця субсидiй, дотацiй
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв
надходженrrя вiд повернення aBaHciB
Надходжецня вiд вiдсоткiв за заJIишками коштЬ на
поточних рахунках
Надходження вiд боржникiв неyстойки (штрафiв, пенi)

з005
3006
3010

30l

l

30l5

з020
з025
з040

Надходження вiд страховш< премiй
надходження фiнансових установ вiд повернення позик
Iншi надходженIu{
Витрачання на оплату:
Iоварiв (робiт, посrryг)

3050
3055
3095
3

100

Працi
Вiдрахувань
Зобов'язань
ВитDачання
Витрачашrя

3

105

з

l10

на соцiальнi заходи
з податкiв i зборiв

20

3035

Надходження вiд операцiйноi оренди
Надходження вiд отрlдrлання роялlтi, aBTopcbKID(
винагород

3045

31lб

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
Витрачання на оппату aBaHciB
Витрачання на оплату поверненнrI aBaHciB

зl18

Витрачання на оrrлату цiльових BHecKiB
Витрачання на оппату зобов'язань за страховими

з l45

3|17

3

135

3

140

215

116

209
296

2з9

46

l55

3

l90

254

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноIдiяльностi

3195

-э2

32l5

Iншi надходження

3250

з225
3230
3235

58

)

3

3220

)

z

витрачання фiнансових чстанов на надан}uI позик
Iншi виmачання

пивlпенпlв
надходження вiд деDивативrв
Надходження вiд погашеннrI позик
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi

6
) (

(

(

з205

64

1

l50

3200

65

,70

3

Надходження вiд реалiзацiТ:
lhiнянсопrтх iнпестиrriй
необоротних активiв
iIадходження вiд отриманлж;

253

,l5

зll5

на оплату зобов'язань з податку на прибуток
на оплату зобов'язань з податку на додану

контрактами

-

N3

СДРПОУ

коди

I. Рух коштiв у результатi операцiйцоiдiяльшостi

Bapтlcтb

[

за

202l

)

|24
-24

Ви"рачання на придбання

:

3255
з260

фiнансовлж iнвестидiй

необоротнихакщ

\1

з2,10

Виплати за деривативами

l

з2,15

3280

)

з290
III. Ц*
""*rБrр"у""*iТiнашсовоi
Надходження вй:
Власного капiтqлу

дiяльностi
3300
3305

giд пролахry частки в дOчlрньOму

33 10

пiдприемствi
lнш1 надходденti,I
Витрачання на:
Вшryп власних акцiй
погашення позик

3340

l

зз45

.
дивiдендiв .
grurцrу
ьrлч",л,"
на
.
ВИТРОЧi[ЕНЯ

3350
3355
3360

Сппату

_

.

з
Витрачання на сIIпату .uбор,о"о"остi фiнансовоi

Б-"rрчrurо" на придбання частки в дочlрньому

пiдприсмств|

|,7

3295

.r.ИСтци PyL кчш rrD Drл rr,"--^_ч_.._-__ -

Нчд*д*.""я

) (

_

(

зз65

зз70

) (

)

) (

)

) (

зз,75

3390
io пrцпстi
д"","л,-,

ЧиСТИй рУХ Коштrв вryд tрrпо",""",
й ру*.ро-оr"* *o-,i",^
"i,""й
Залишок коштiв на початок року
Вплив змiни Biатпотних KvpciB на залишок
JаJIИШОК КUШ

KepiBпllK

ilHaKlHel+poKy Д

""

ъ
ц

Drод
т,,
ITlB

3405
3410
3415

-)z

_41

140

181

108

140

Дончешко Iрцпа МцколаЪца
\1

ffii .ffiiliI,\T,
_.Н'r'

Головнпй

3395
3400

#;fr;ц# .lт,l,j'
.i.",r?i'
Щ'u,,"-,
,,i""j,
;|:,,;.|.''

Стеба Свiтлаца Леоцiдiвпа

р
коди
.Щата

привдтнЕ дкцIонЕрНЕ товдрIIсТво "IнвЕстIIцII1нД

Пiдприемство

,,PoMEKс-IHBEcT"

20zI

(piK, мiсяць, .плсло)

компднlЯ

01

01

заеДРПОУ

2372524з

(вайменування)

Звiт про власций капiтал
PiK
р.

2020

за
Код
ряд_

Стаття

1

залишок на початок
DoKv

ка

Зарее_

строва_

ний
(пайовий)

Капiтал у Додатковий
дооцiнкапiтал
ках

Резер-

вний
капiтал

3

4000

ЛЬ4

Нерозпо-

Кол за

щКУЩГ 1s01005

Неоплачений

Вилучений
капiтал

Всього

8

9

10

дiлений
прибуток
(непокри- капiтал

тий

капiтал

,,

Форма

збиток)
э

6

7

7 108

106

8

7 108

106

8

7 222

2

2

4

1 11а

Кориryвання:
змiна облiковоi
полiтики
Виправлення помилод
Iншi змiни
Скоригований залиIII()I{

на початок DокY

4005
4010
4090
4095

Чистий прибуток
(збиток) за звiтций
пепiод

Iнший сукупний
дохh за звiтний

4100

пепiол

4110

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв
,Щооцiнка (уцiнка)

4111

фiнансовrд< iHcTpyMeHTiB

ilакопиченi KypcoBi
оiзницi
{астка iншого сукупного
Ioxory асоцiйованlоl i
спiльних пiдприемств
Iнший сукупний дохiд
Розподiл прибутку:
вигшати власникам
(дивiденди)

4l|2
4113

4l]'4
4116

4200

Спрямування прибутку
до зареестрованого
капiта-пч

4205

Вiдрахування до
DезеDвного капiтаJIч

&-

]/
Jl ]

лL

Сума чистого приб}тку,
нzшежна до бюджету
:"]овlдно до
зако
Сума чистого прибутку
на створешUI

42|0

421,5

спецiальнlл<

(uiльових) фондiв

4220

l

Сума чистого прибугку
на матерiальне
заохоченнrI

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
некоrrтрольованоI
частки в дочiрrъому

разом змiн ч капiталi

Залишок на кiнець

Керiвник
Головций бухгалтер

Донченко Iрина МиколаiЪна
Стеба Свiтлана Леонiдiвна

г

L
lЁ

(IнвЕСТИIЦЙНД КОУШАНIЯ (POMEKC-IHBECT>
IIривдтнЕ дкцIонЕрнЕ товАриство
'
(ПрАТ

t_

<<PoMeKc-IHBecu)

примIтки до p1.Iцoi ФIнлнсовоi звIтностI ЗгЦНО МСБО/МСФ

та

ц_

Повна

lщ_-

,Щата державноi

скорочена
пiдприемства:
(перереестрацii,

перейменування):

l

Юридична

та

адреса:

Ё

23.10.1995рокУ'номерзаписУвеЩРПоУ1070l050003001257.

факгична

УкраТна,04074 м. КиЪ вул. Автозаводська,2

Органiзаuiйно-правова

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

форма:

yKPAIHA

Офiцiйна cTopiHKa в IHTepHeTi,
на якiй доступна iнформацiя

http ://www.romex.Kev.ua./

Iryna@romex.Hev.ua

економiчного середовища, в
характеристика основних напрямкiв дiяльносri, сфер бiзнесу пiдприемства; опис
пiдприемство,
якому функцiонус

h,L
{

\L_
1

щд_
\д-_

товариство е фiнансовою уст€lновою та професiйнrш*r у{асником фондового ринку,
товариство безпосередньо здiисrпое TaKi оЪновнi вiии фiнансоЪо-rо..rодар*-"ilч:,1:::;_a1,':j"Ка
торгйлi цiннr.rruи,rапераr"; брокерська дiяльвiсть з торгьлi цiннrдли паперами; депозитарна дuльнrсть,

"u фонловому
паперь та фопдового
комiсiею з цiнних

нiцiънальною

-

шд

шL

рш{ку:

паперами,
дiяльностi на бонловф рЬ*у - дiяльЙстi з mргЬлi цil*tилли

U
д_

нкцпФР на

здiйснення професiйноi
серii АЕ Ns 294479 вiд
дiяльнiсть:
,Щилерська

(Лiцензiя
,Щiяльнiсть з торгЬлi цiннlшtи паперами: дЕлерська дiяльнiсть

21.10.2014 р.);

(Лiцензiя нкцпФР на здiйснення професiйноТ
-Щiяльнiсть з торгiвлi цiнншuи папераJ\dи: бркерська.дiяльнiсть:
паперами, Брокерська дiяrьнiсть: cepii АЕ Ns 294478
дiяльностi на фондовому рикУ - дiяlьностi ,'-p.boi цiннlпrли

вiд21.10.2014р);
--f.rro."rup"y'дЫ""iсr"

депозитарноi установп (Лiцензiя

нкцпФР на

_1__:у___лт _:____,
здiйснення професiйноi дiяпьностi на

Ns286550вiл08,10,2013р,

про вкJIюченIUI до державного
ПрДТ KIK KPOMEKC-IHBECT> мае свЦоцГво IЖIЩФР Ns 205 вiд вiД 07.08.2012 року
паперiв.
на
,щата вк,lпоченIuI в реестр
цiннlос
послуги
ринку
p.ua"py
фiнансовtос установ' що Еадають фiпансовi
-oq.t
t.zoo+ р. Щата замiни Свiдоrцва 07.08.2012 року,

ПрДт,,IК,,Ромекс-Iшвест"

u

ДiЯЛЬНiСТЬ З

pIшry iдiйсrцосться викIIючцо на пiдставi лiцензiй, що видаються

професitна дiяльнiЁть

фо*о"оrУрчr.*У-депозитаРноТдiЬностiдепозцтарноiустановисерiТАЕ

шц

комплнlя

MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею
ресстрачiI Зареестроване Печерською районною у

про пiдприсмство:
Мреса електронпоI пошти:

ш

за 2020 piK

назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
dOMEKC-IHBECT) (ПрАТ <<IK <<PoMeKc-IHBecT>)

KpaiHa реестрацii:

hц_

,J

<<IK

,fЙ"Тr."*i

Фондовi Торговцi'' (код

ефПЬу

gуIfuЧ

шрофеаiйнtu(.уч|снlliв фоплового ринку Аооцiацii
.
Ns774 вiд 16. 11.2009р. Щата прийняття
Свiдоцтво
з333ъ204).

е tшецом сашорегулЬ*Т

21.07.2009 року.

Щтариство

Свiдоцтво Ns l49, видане 12
е IIленом ПрофесifoiоТ асоцiацii у.rасшакiв ринкiв капiталу та деривативЬ.

хiовтня 20l3 о.

i ix клiентiв
протягом звiтного перiолу еконоrtiчне становище професiйних уrасникiв фондового ринку
спаду,
економiчного
трив€
t
лого
внаслiдок
характеризувzUIось зменшеннrIм попIп)- на пос.;1уги на фЬнловому ринку
KopoHaBipyc
капiталу.
залу{ення
ui:.}"rni.rro чдi*ur"r* inirpyт"reHTiB дrя
фiнансовоi та полiтичноТ нестабiль"о.ii.
бiзнес-цлани, пiдвищив волатильнiсть фiнансових iHcTploreHTiB,
pIlHKIl.
Зрrr-lфав
на
вплинуВ
coviD-l9
фiнансовi

2 CyTTcBi положення Облiковоi полiтикп

],г

2.1. 1..Щостовiрне подання та заява про вiдповiднiсть фiнансово[звiтностi Товариства за 2020 piK

МСФЗ:

перша фiнансова звiтнiсть по мiжнародню( стандартах фiнансовоi звiтностi складена Товариством на 31.12,20lз,
ЗГiДНО МСФЗl(Перше застосування МiжнароднIо( стандартiв фiнансовоТ звiтностi).

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначенIuI, яка сформована з метою достовiрного
поданIuI фiнансового стану, фiнансовrос результатiв дiяльностi та грошовlD( потокiв Товариства для задоволеннrI
iНфОРМафйних потреб цирокого кола користувачiв гtри гrрийняттi ними економiчнlо< рiшень.
концептуальною основою фiнансовот звiтностi Товариства за pik, що закiнчився Зl грулня 2020 року, с Мiжнароднi
стандарти фiнансовоi звiтностi (мсФз), вкJIючzlючи Мiжнароднi стандарти бу<галтерського облiку (МСБО) та
Тлупlачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнароднш( стандартiв бу<галтерського облiку (рмсБо), в
редакцii
ЧИННiЙ На 01 Сiчня 2020 року, що офiцiйно оприJIюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.
ПiДГОТОВЛена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-якrо< застережень вiдповiдае BciM вrдиогам чинних
МСФЗ З ВРахраннr{м змiн, внесених РМСБО станом на 0l сiчня 2020 року, дотримашrя якrоr забезпечуе достовiрне
ПОданIuI iнформачii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.
ПРИ фОРМУваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керралося також вимогами нацiональнrо< закоЕодЕtвчLD( та
нормативних akTiB щодо органiзацii i веденrrя бухгаптерського облiку та скJIаданн;I фiнансовот звiтrrостi в Украiъi, якi
не с}.перечать вимогам мсФз. Фiнансова звiтнiсть Товариства не вкJIючае фiнансову звiтнiсть контрольованlD( Нею
ОРГаНiЗаЦiЙ (ЛОчiрнiх пiдприемств). Контрольованим вважаеться пiдприсмство, якщо керiвництво Товариства мае
МОЖливiсть визначати Його фiнансову та господарську полiтику дш отриманнrI вигод вiд його дiяльностi.
L{я фiнансоВа звiтнiстЬ пiдготовлеНа на ocHoBi пршryщешrя, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiЙ ocHoBi у найближЧому майбУгньому. ТовариствоМ виконуIотьСя вимоги Щtвiльного кодексу та
нормативно-правових akTiB Нацiональнот koMicii з цilfiпD( паперiв та фондового ршilry щодо мiнiмального
розмiру
СТаТУТНОГО Капiталу,

розмiру власного капiтапry та пруленчiЙних показникiв дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не

вкJIючае коригранIilI, якi необхiдно було б rrровести

у випадку, якби Товариство не могло продовжувати под€tльше
здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльноgтi.
2.1.2. Валюта поданця звiтпостi та функцiонаJIьЕа ваJIюта, сryпiнь округлення: в€tJIюта подашul звiтностi вiдповiдае
функцiональнiй ваrпотi, якою е нацiонмьна ваJIюта Ylсpa'irп,r - фшш, скJIадена у тисяllЕtх гривень, округлених до цiлш<

тисяtI.

2.I.3. ПРИПущення про безперервнiсть дiялrьпосгi: фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдЕо до якого реа-пiзацiя aKTrшiB i погапеrшя зобов'язань вiдбуваеться в
ХОДi ЗВИЧаfoiОi Дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Ее вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
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ЯКбИ ТОВаРИСТВо не могло цродовжити подаJьше здЙсненIuI фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до
принципiв безперервностi дiяльностi.
2.1.4. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтцоgгi: дата затвердження фiнансовоi звiтностi до вигrуску (дата, на
ЯКУ КеРiВНИЦГВО кОмпанiТ пiдписують(затвердкують) i вшryскають(опршподrпоють) проауловану фiнансову звiтнiсть
дlя Ii подальшого затвердженIrя буле злiйснеЕо запаJъними зборами акчiонерь).пiсля ii затвердженIuI до випуску
аКЦiОНеРи Товариства або iHmi особи не мають щава вносити змiни до цiеТ фiнансовоi звiтностi.
2.1.5. Звiтний перiод фiнансовоi звiтноgгi: Звiтmл перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться
ка.тlендарний piK, тобто перiод з 01 сiчня по 3l грушя 2020року.
2.1.б. Iцшi застосованi облiковi полiтикlI, що € дgрrgllними для розумiння фiнансово'f звiтностi:
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocпoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi BapTocTi або амортизацiйноТ
собЬартостi окремих фiнансовш< iнструмекгiв вirповiдно до МсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти), а також itвестицiйноТ
HeplxoMocTi, яка вiдобРажастьсЯ за справедJIивою вартiСпо вiдповiдно до МСБо 40 кIrвестицiйна HepyxoMicTb>.
Оцiка спрitведIивОi BapTocTi здйсrпосться з використанIим методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених
мсФЗ 13 кОцiнки за справедIивою вартiстюD. TaKi методи оцirпси вкJIючitють використанIUI справедIивоi BapTocTi як
цiни, яка була б тримана за продiDк активу, або сшrачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж уliсr*rками
ршilry на дату оцiнки. Зокрема, використаЕЕя бiржовш< котиррань або данш< про поточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iнструмеrrгу, апаrriз .щIсконтованих грошовIд( потокь або iHmi моделi визначенIuI
справедJIивоi BapTocTi. Передбачувана справедlIива BapTicTb фiнансових aKTlBiB i зобов'язань визначаеться з
використан}uIм нашноi iнформачii про ршок i вiддовiднlос методiв оцiнки.
2.2. Зага,-lьнi положення щодо облiкових полiтик
2.2.1. ОСНОВа фОРМУвання облiковпх по,-tiтttк: облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi,
правила та практика, застосованi суб'сктоrr господарюван}ш при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. МсФз
'наr'эдить
облiковi полiтики, якi, за BIlcHoBKo}t РМСБО, дають змогу скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
ДОРеЧНУ Та ДОСТОВiРну iнформачЬ про операltii, iншi подii та ушови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не
слiд застосовувати, якщо вшIив ik застосуъан}u{ с несуттевим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8
кОблiковi полiтики, змiни в облiковлтх оцiнках та rtомилки) та iнших чинних МСФЗ, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>
та

МСФЗ

15 кЩохiд вiд договорiв з клiснтаrtи>.

2,2.2. lнфп' иацiя про змiни в облiковltх полiтиках: Товариство обирас та застосовуе своi облiковi полiтики
послiдовно . ля подiбних операцii, iнших подii або yI!{oB, якщо МСФЗ конкретно не вимага€ або не дозволяе
к tтегорii статеЙ, дпя яких iншi полiтики можуть бути доречними.

_.визноч€нЕl:

р
KOpeHda>. Стандарт вигryщений у сiчнi 20lб року, замiняе
мiж
iсн}точий МСБО 17 та прибирае розме)Iqвання
фiнансовою та операцiйшою орендою, i набирав чинностi з 1 сiчrrя
з оренди, яке вiдображае майбутнi оренднi гrлатежi, та
зобовоязання
визнавати
вимагае
2019 року. Новий стандарт
(право користраннrI активом) для Bcix оренднlD( договорiв. Нова модель базуеться на логiцi, що з економiчноi точки
зору оренднлй договiр iдентичний придбанrпо права викоirистовувати актив, BapTicTb якого сплачусться частинами.
Орендарi повиннi визнавати процентнi виlрати на зобов'язанIUI з оренди та амортизувати право використаннrI активу.
Випяток дозвоJUIеться лише дш певних короткострокових договорЬ оренди та оренди ма;lофшrих актIшЬ. Ще

2.2.3. Форма

та назви фiнансових зьiтiвzМСФЗ Iб

бри застосоване тiльки орендарями. Щля орендодавцiв облiк зtlпишаеться в основному таким, як був
вiдповiдно до вимог мсБО 17. Наразi Товариство оцirпое вIIпив застосування мсФЗ 16 кОренда> на фiнансову
викIIюченIUI може

звiтнiсть, показники розраховуються Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленИм НП(С)БО l <<Загальнi вимогИ до фiнансоВоi звiтностi>, та форМи ПрIлчriток, що розробленi у
вiдповiдностi до МСФЗ,

2.2.4. МетОди поданцЯ iнформацii у фiнансовИх звiтах: згiднО мсФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний
дохiд передбачае поданIUI витрат, визнанLD( у прибуткУ або збитку, за класифiкачiею, основаною на методi "функцii
виц)ат" Ъбо "собьартостi реалiзацiт", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно ло rx функчiй як частини
собъартостi чи, наприкJIад, витрат на збут або адлiнiстративну дiягьнiсть, Проте, оскiльки iнформаuiя про характер
витраТ € корисноЮ дIя проrноЗуваннJI майбутнiХ грошовиХ потокiв, то ця iнформацiя наведена в цих Пршr,tiтках.
ПредставлеНнrI гроIцовID( потокiВ вiд операцiйноI дiяльностi У Звiтi про рух грошовlос коштiв здiйсшоеться iз
застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси надходжень грошовIо(
коштiв чи виплат rрошовIr( коштЬ. Iнформачiя про ocHoBHi види rрошовID( надходжень та rрошовID( виIIлат
формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

i.Z.S"'модеrri бiзнесу Товариства: Загальна модель бiзнесу пiдприемства е спекуJUIтивною. об'ектом спекуляцii

е

фiнансовi irшестицii.

2.з.1. визцання

2.3. Облiковi полiтики щодо фiнансовшх iHcTpyMeHTiB

та оцiцка фiнансових

incTpyMeHTiB: Товариство визнас фiнанСОвиЙ aKTrB абО

фiНаНСОВе

зобов'язашtя у балансi, коли i тiльки коли воЕо стае стороною KoHTpaKTHLD( положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa..
За строком виконанIUI фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiллоться на поточнi (зi строком виконаншI
зобов]язаrъ до 12 мiсяць) та довгостроковi (зi строком виконанIUI зобов'язаIъ бiльше 12 мiсяцЬ).
ТовариствО шасифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцirшоються у подaльшому або за амортизованою собiвартiстю,
або за сгrраведIивою вартiстю на ocHoBi обох такш( чшrrпкЬ:
а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання дIя управltilпtя фiнансовшли активами; та
б) характеристик контрактнш( rрошових поmкЬ фiнансового активу.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансовиlt аrсгшЬ:

lL--.-

ц

прибутку або
фiнансовi активи, що оцiтшоються за справедIЕвою вартiстю, з вiдображенням результаry переофнки у
збитку;
фiнансовi активи, що оцiнtоються за амортЕ}овапою'собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансовж зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортлIзованою собЬартiстю;
прибутку або
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедJIивою вартiстю, з вiдображеншш результату переоцiнки у
збитку.
пiд час первiсного визнанIuI фiнансовою акшу або фiнансового зобовhзаr*rя Товариство оцitпое iх за iхньою
справедпивОю вартiстю IIJIюс операцifui витращ ясi безпосередньо належить до придбання або виrryску фiнансового
активу чи фiнансового зобов'язання.
При пригмненнi визнанrrя фiнансового активу повнiспо рiзниця мiж:
а) балансовою BapTicTro (оцiненою на дату пршIинешrя визнання) та
б) отршuанОю коr.rе"сацiею (вк.iпоЧшочи буш-Лd новlЙ ОТРlЛrЛаНИЙ aKTlB Miнyc будь-яке нове взяте зобов'язання)
визнають у прибрку або збитку.
ФiнансовlЙ aKTlB оцitпОеться за амортвоваЕою собiварТiстю, якщО BiH придбаваеться З метою одержаншI договiрних
грошовID( потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi е с)до виIIпатаruи основноТ
суми та процеlrтЬ на непогашену частку освовпоi суми.
товариство визна€ резерв пц збrгки JUIя очiкувашо( кред}ттнril( збtтгкiв за фiЕанаовIд{ активом, який облiкОВУетьOя 3а
амортизоваIIою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подаJIьшоi оцiшш фiнансовюr iнструмеrпiв розкриваегься ниrкче у вiдповiдних розДiлах
облiковот полiтики.
-9ý?. Грошовi кошти та ixHi еквiвалептп: Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних
paxylilсax у банку.

ЬквЬаленти грошовLD( коштЬ - це KopoTK(юTpoKoB| високолiквiднi iHBecTlщii, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми
грошовI.D( кошпiв i якIдл приftlманний незначшi рlвик змiни BapTocTi. Irпестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент
мiсяцi з дати
фо1цо"* коштЬ тiлькИ в разi короЖого сгрокУ погашення, нацрикJIад, протягоМ не бiльше нiж трИ
,л

гтридбання.

Грошовi кошти та iх еквiваленти Moxq/Tb уIршf,уватися, а операцii з ними цроводитися в нацiональнiй вашотi та в
iноземнiй BarпoTi,
Iноземна вЕUIюта

-

це валюта iнша, нiЖ фуrп<чiональна в€lJIюта,

яка визначена

в

цID(

Примiтках.
з

l[

Грошовi коIцти та

Тх еlвiвапrептп вкtЕЕlються за умови вiщовiщостi lcpшepiяrr визнавня активаI\dЕ.
ПОДШЬШа Оцirжа IРошовID( кошгЬ здйсшоеться за спр:lведдивою вартiстю, яка дорЬшое Тх номiна.lънй BapTocTi.
ПОДа_тьца оцiжа еквЬалеrrгЬ грошовIл( коштiв, цредставленID( депозитitми, строком менше, Еiж 90 днiв здйсrцоеться
за справедlивою вартiстю.
Первiсна та подаJьша оцiнка грошовI.D( коштiв та iх еквЬалентiв в iноземнiй вашотi здiйсrшоеться у функцiоныlьнiй
ва-тдотi за офiчiiшrшли курсами Нацiонального банку Украiни (НБУ),
У РаЗi Обмежеr*rя права використаншI Kotrпb на поточнIlD( ptlxyнKax у банках нацрикJIад, у випадку призначення НБУ
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в баrкЬськЙ ycTaHoBi тr.пчгчасовоТ адмiнiстрачiТ)цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточнIlD( aKTlmiB. У
ВИПаДКУ ПРиfotяття НБУ рiшення про лiквiдацiю баrшiвськоТ установи та вiдсугностi ймовiрностi повернення грошовIд(
коштЬ, визнанIuI ix як aKTlBy припинrIеться i iх BapTicTb вiдображаеться у скпадi збиткiв звiтного перiоду.
2.3.3. Фiцансовi активип що оцiнюються за амортизованою собiвавтiстю: до фiнапсових актlшЬ, що оцirпоються
За €lмОртизованою собЬартiстю, Товариство вiдносить облiгацiТ, депозити строком бiльше , нiж 90 днiв та векселi.
Пiсля первiсного,визнанtrя Товариство оцirшое iх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного
вiдсотка.
Застосовуlочи аналiз дисконтованlD( грошових потокiв, Товариство використовуе одЕу чи кiлька ставок дисконту,
KoTpi вiдповiдають переважаючим на риш(у нормам доходу для фiнансовrтх iнструплентЬ, якi мають в основному
подiбнi р{ови i характеристики, вкJIюч:lючи кредипIу якiсть iHcTpplerrTa, зrlпишок строку, ttротягом якого ставка
вiдсотка за коЕтр€ктом е фiксованою, а також зalлишок строку до погашення ocHoBHoi суми та ваJIюту, в якiй
здiйсtцоватш,tуться платежi.
Товариство оцirпое станом на кожЕу звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовlш,t iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорЬшое:
- l2-мiсячшшr очiкуваrпм кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризrш на звiтну дату не зазнав зIIачного
зросташuI з моменту первiсного визнаншI;
- очiкранш,t кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iнструмеlrгу, якщо кредитний ризик за таким
фiнансовш iHcTppleHToM значно зрiс iз момеrrгу первiсного визнанIuI.
У випадку фiнансовш< aKTl.BiB кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними грошовими потоками,
належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовl,ttли потоками, якi Товариство очiкуе одержати на
свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство офшое, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовшл iHcTpyпlerrToм значного
ЗросташUI 3 моменту первiсного визнанIя. При вrлсонаrпri такоi оцirтси Товариство заrrлiсть змiни срли очiкуваншr
кредитнlo( зби:гкiв використовуе змiну ризиrry насташilr дефолту (невиконання зобов'язаrъ) протягом очiкуваного
строку дii фiнансового iнструллента. [дя виконаЕЕrI такоi оцiнки Товариство порЬrпое ризик настання дефолту
(невиконаr*rя зобов'язаtъ) за фiнансовим iHcTpyMeEToM станом на звiтну дату з ризиком насташuI дефолту за
фiнансовlпл iHcTppleHToM станом на дату первiсного визнЕtнIuI, i враховуе при цьому обцрунтовано необхiдну та

пiдтверджувану iнформацiю, що

l
д

мiсяцiв до

,t

0

J

е доступЕою без

надr,riрнrл< витрат

або зусr,rль,

i

вказуе на значне зростанIuI

кредитного ризику з моменту первiсного виз|{анlrя.
Товариство може зробити пршrущення цро Е, що цредrгний ризик за фiнансовlлr,t iнструuеrпом не зазнав значного
ЗростаШи з моменту первiсного визнаЕIIя, ясщо було з'ясовано, що фiнансовиЙ iHcTpyMeHT мае низькиЙ piBeHb
кредитного ркlику станом на звiтну даry.
У випадку фiнансового активу, що е кредrгЕо-зпецiнешu станом на звiтну дату, irле не е прилбаrпшu або створеним
кредитно-знецiненшл фiнансовш,t активом, Товарпсво оцirпое очiкуванi кредитнi збитки як рiзниrшо мiж валовою
баrrансовою вартiстю активу та теперiшнюю вартiсгю очiкуваншl майбутнiх гроIцовID( потокiв, дисконтованою за
первiсною ефектIвною ставкою вiдсотка за фiпапсовим активом. Будь-яке коригуванIur визнаеться в прибутку або
збитку як прибуток або збиток вiд змеrшешя кориспостi.
Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашенIuI вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоТ
звiтностi, в разi, якщо дострокове погашеrтЕ{ такж депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в
складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвськlо< депозrгiв хае Еаступну модель розрiжунку збитку вiд знецiнення фiнансового
активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з вЕсокою надiЙнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу чаААА, чаДД, чаД, uaBBB
та банки, Що мають прогноз сtar4ýiл5ггиiь), що црисвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щержавного
ресстру уповноважених рейтинговлD( апеЕтств НКIЦIФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в
залежностi вiд строку та умов розмiщеннr (щп розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку скJIадае 0%, вiд 3-х
1

року-

1% вiд суми

розмiщешц бЬше l року -2%);

при розмiщеннi депозиту в башсу з бi-тьш Екtьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb рейтинry, що
приСВОюеться реЙтинговими агентстваIщ лri BHeceHi до ,Щержавного реестру уповноваженшr реЙтинговI,D( агентств
+ДS;IПФР) на дату розмiщення коштЬ резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 7О/о до 20Уо вiд срли вкJIаду в

залежностi в розмiру ризикiв.
2.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюютьея зr справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку: до фiнансовшк алrсгшЬ, що оцirшоються за справедIивою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибугку або збгrку, вi.щосяться акцii та паТ (частки) господарських товариств, дебiторська
заборгованiсть.

Справе:.r

ll

ва BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.
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Пiсля первiСного визнанIuI Товариство оцiшое ik
за справешlивою вартiстю. Справедllва BapTic'b
акцiй, якi BHeceHi до
бiРЖОВОГО СПИСКУ, ОЦirПОеТЬСЯЪа бiржовп,r
-ЙЙ",'.О",.ч
за останньою розрахованою цiною
закриття торгiвельного

l

t--.
-/

Ш
l
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rд

L-

данLD(

органiзатора торгiвлi.

-

L_,',

ll_ '
t L_

t_
Itъ)

ЯКЩО аКЦii М€lЮТЬ ОбiГ бiЛЬШ ЯК Еа ОДНОму
органiзаторi торгiвлi, ,'ри розрrжунку BapTocTi aKTrmb
TaKi
iнструменти оцirпоються за цокt}зниками на осноВному
дr" Iъого активу або, за вiдсутностi ос"о"но.о
найсприятлrвiшому ринку й"
Y:1| на користь протилежного,
ринку, на
За вiдсугнос"i Ё"iд".о
на якому Товариство
ринок,
"io,o.
ПРОДаЖУ aKTIBY, ПРИйЛЛаеться за основний
р*rЪ* або, за вiдсуг"осriосновного ринку, за

;Тffi;fffffiffi'#Ю

z

ь
_
Ь

З

дIя

доречних вЦкритlа< даних та
мiнiмiзуючи використаншI закритш( вхiдних
""*ор"arаншI
дчrй.
Опiнка акфй, що
до скJIадУ aKTr,tBiB Товариства та перебуваюlь
бiржовому списку органiзатора
"*оЬ"
торгЬлi i при цьомУ не маютЬ
визначеноi цiни за бiржовп,r к)фсом, або за вiдсугнiстюУ
його, за останrъоiрозрахованоi
цiни закриття торгiвельного дшI на Даry оцiнки, ,дiйar*"r"ся за

ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКJIаДУ aKTr'rBiB ТОВаРИСТВа Та Не ПеРебУвають
у
ТОВаРИСТВ За ОбМеЖеНrОr Обставин наЙи)кеною

останньою балансовою вартiстю.
Щля оцirки акцiй,

бiржовоrу Й".*у органiзатора торгьлi, та паiь (часток)
оцiооо .прч"Ьлrr^оi BapTocTi може бути собiвартiсть.
Ir"^':,"З':::"
Це може буги тодi, коли нluвнОi ocTaHHboi iнформацii недостатньо,
щоб виз"ачити справедлrву BapTicTb, або коли
оцiнок сорчЪедr,*оi BapTocTi, u ьБьчр"i.ть с найкращоrо

ой"*оо справедlrвоi

""}:.НТЁ:iffir#"т"*,Iвшс
Якщо е пiдстави вважати,

що. балансова BapTicTb сутт€во вiдliзняеться вiд справедlшоi,
Товариство визначае
справедIиву BapTicTb за допомогою iнших
оцirпси. ВiдхшеЬ ,о*уr" бутЙ зумовл""i ."ч""r-и
змiпами у
фiнансовомУ cTaHi eMiTeHTa та"/або змiнами ""rодБ
*о"'Боfr" риrкiв, на якIlD(
здiйсrпое свою дiяльнiсть, а також
змiнами у кон'юнк-ryрi фондового
"rir"o
ршil(у.
UцраведIива BapTicTb акцiй, обiГ якID( зупинено,
тому
числi
у
цiнrпо< паперь eMiTerrTiB, якi вкrпоченi до Списку
eMiTeHTiB, що. м{lютЬ ознакИ
фiктивностi,
i. ур*у"ч"й ;;;;ocTi cTpoKiB вiдновлення обiry
такш<
"*"u"ub""
звiтностi
такшк емiтЙi";р";Й;r;;;; дiяльностi,

}:,##i'J#bJffJffi1,1iHbHcoBoi

"ri*й;;*

Щебiторська заборгованiсть

i"-lй

- це о*"*"",.J"l1Ж,пiТi;ffу:Н:il'Jо"**ч*r".
фiнансовий aKTr.B вiд iншогЪ суб'екта *oooup."uro,".

надходженIuI

право отримати грошовi кошти або

,Щебiторська заборгованiс,"
у звiтi про бЬансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае стороною
"*"u*.я
контрактних вiдношень щодо
цього iнструмегry. Первiсна_офоч-о.оЬор.ькоi заборгованостi
здiйсtцосться за
справедливою вартiстю, яка дорiвrпое Bap,ocri оо*-"йо,
тобто cyMi оrlйо^ контрактних
црошовI.D( потокiв на
дату ошiнки.

*ТЖfr;ffi";ffi;Ь#ff'#i:ilНН*'-ОСЬкоТ

ь

"iд.уirl."rо'йЪго,

BaPTocTi aKTImiB застосовуються методи оцiнки
BapTocTi, якi вiдповiдають обставинам та
У,rlТ::ПРаВеДЛИВОi
як,D(
е достатньо ДаН'D(' щоб оцiнити справедIивУ BapTicTb'
максrплiзуюr"

il
l
l

о*, ."й""

заборгованостi здiйсшоеться за амортизованою
собiвартiстю

якщо е об'ектlвне свiдчення того, що вцбувся збиток вiд
зменшення корисностi, балансова BapTicTb активу
зменшуеться на суму Takra< збr.rткь iз застосувашям

ра.хуlп<у резервь,
ЗМеНШеЕЕя корисЕостl'виз"аrа.r"."
мiж балацсовою вартiстю та
очiкуваlпоt майбугпiх грошовID( потокiв. Визначення
"* рiзниця
суми
на покриття збиткЬ вiд
резерву
зменшеннjI корисностi вiдбраеться на.осповi
анаlliзу дебiторiв
суý{у, яка, на ДУчIку керЬництва,
достатня ди покриття понесених збnnгкiв,
,щля фiнансьвrо< актlшь,"u
якi"lдоОрч*ае
е iстотнlдли, резерви створюються на ocHoBi
iндрвiдуапьноi оцiнки окремш( лебiторiв,
й
бй"aо"ш.а*тl*i",
ср{и якlD( Й*iлуаrr""о не е iстотнrдли - на ocHoBi
груповоi оцiнки, Фактори, якi Товариство
розгляда€ при визначеннi того, чи с у ньоrо об'ективнi свiдчення наявностi
збrтгкЬ вiд змеrшеНня *op","o",i,
ЙЙр;""ir" npo ,.rдЁйi непогашення заборгованостi строк,
лiквiднiсть, IIJIатоспроможнiсть боржнrп<а.
у
д*.рй лЪОЬорь ;*^r;ъ;йч""
змiни у cTaHi платежiв
TaKIlD( ЯК ЗбЙьшешrя
" "."u"*Hi
цр*ро".* *чr.*ъ;Ъ""чrЬ"]^;ffiЁйови
у гапузi або

ЗбИТКiВ

}::ll_:"лПОКРИТТЯ
теперrшньою вартiстю

H;ffi'ffiHil.Tfii:

ВЦ

Ь*Ь

Сума збиткiв визнаеться у прибутку чи збnoгку. Яrщо
в наступному. перiодi сума збитку вiд зменшення
корисностi
зменшуеться i це зменшешuI може бри об'еrстшно
пов'язашш,t з подiею, яка вiдбуваеться пiсля
визнаш{rt
зменшеш{rI
корисностi, то попередНьо визнаншi збитоК вiд
змешпеШrя *oproo.ri
зОитrv

р*у"о* коригуванIu резервiв.
v разi;;;;;*о.тi 9rop"y."rarau
повфнення-о.Ъirор."*оi J.UuPlUBaHOcTl
заборгованостi Вона
вона

:#Тil:trХ;Х#:i:""':I:О:^б*y,::
за рахунок створеного
резерву на покриття збtпкiв

_с''ису€ться

ffi'#ж'#"Тu:Ж:Н:}*:}..jr:,:Т:::::::

;;;;;;;ъ;;;;ilrvуvDАul

"ioяк така,
що офнюеться за справедливою вартiстю
:!]"_"j"."u

з
вiдображенням результату переоuiнки
у прибутку аЁо зб"т*у, якщо таке призначеп}ш;;у.":"#жтJrfi:.,нr:
невiдповiднiсть оцiнки чи визнання
1яку iн*оли нливають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне
внаслiдок
оцirповання активiв або зобов'язань чи
приСуткЬ або зЬиткiв за ними на
рiзних пiдставах.
"nrnun"" здirr,:ню€ться
Подальша оцiнка лебiторськоi заборгованостi
за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погапIеннтI, тобто cyMi очiкуванrо< KoHTpaKTHIix
грошов[tх потокiв па датуоцiнки.
У разi змiн справедливоi BapTocTi де iilop.rKoi зiборгованостi,
oI,,
мiсце на звiтну дату, TaKi змiни визнаються
прибутку (збитку) звiтного перiолу.
у
"urr"
2 3,5, ЗобоВ'язання: КредиторсьКа з rбr
ргованiсть визнас1!,ся як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною

5

п]

i

договору та, внаслiдок цього,_набрае юридиtIне зобов:язаш{я сгrлайи
грошовi кошти..
поточнi зобов'язаЕня - це зобов'язашrя, якi вiдповiдаtqть однir
аоо декiльком iз нижченаведених ознак:
керiвництво

Товариства сподьаеться погасити зобов'язанн4 або зобов'язанrи
пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу;

КерЬниrrгво Товариства не мае безушlЬвного права вiдсlро,tити
погашення зобов'язанIuI протягом щонайдлеrдrrе
дванадIяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за
умови вiдповiдностi визначенrпо i критерiям визнанrи зобов'язаrъ.
Поточнi зобов'язання оцirпоються у под€rльцому за амортизованою
вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановлеЕоi ставки вiдсотка
Товариство оцiшое за с)^dою первiсного

цахунку фактури, якщо вIIлив дисконтуванюI е нес5ruтевим.

2,3,б, Згортання фiнапсових активiв

та зобов'язань:

Фiнансовi актлви та зобов'язаншI згорт€lються,

ТовариствО мае юридшrне право здiйсrповати залiк визнанш< балансi
сум
у
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

i мае

якщо

HaMip або зробrги взаемозалiк, або

2.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних
аrстивiв
2,4,1, Визнання та оцiнка основцих засобiв: Товариство визнае
матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH
угримуетьсЯ з метоЮ використаШrrl Тх У процесi своеТ дiяльностi, надання посJq/т, або
дlя здiйснеrпrя ашr,riнiстрЪтшнlл<
i соцiально-КультурнID( функцiй, очiкраниt строк кориС"о.о uйорrстанIUI
(експrryатачi) якшl бiльше одного
року та
BapTicTb якшr бiльше б000 грн,
У подальшОму ocHoBHi засоби оцirпоються за rx собiвартiстю MiHyc будь-яка накопи.Iена
амортизацiя та будь-якi
накопиченi збитки вiд зменшенЕrI корисностi. Сума йопиченот
Ьмортизафi на дату переофнки викJпочаеться з
валовоi балансовоi BapTocTi активу та чистоi aуr", о"рaр*ованоТ
до переоцiненоi суми активу,
яка входить
до скJIаду власного капiтапу, переноситься до нерозподйеного прибутку, *оrr" .rрЬЙеться ,Щоофнка,
визнанrrя вiдповiдного
активу.

2,4,2, ПодаЛьшi витрати: Товариство не визна€ в баllансовiй
BapTocTi об'екта основних засобЬ витрати на
щоденне
обсrryговуванIul, ремонт та технiчне обслrуговуванrrя об'екта.
Щi вirтрати визнttються в rrрибугку чи зб'.гку, коли вони
понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основЕш( засобЬ визнatlоться
TaKi подальai
якi задовольIUIють
критерiям визнанIuI активу.
"-pu"",

2.4.3. Амортизацiя основцих засобiв:

Амортизацiя

OCHOBHI]ж

корисного використаннlI

засобiв Товариства нарil(овуеться пряr,tолiнiйнIаrrл методом
:

iз застосуванIим такшr строкЬ
Строки корисного
використанIUI,
poKiB

20
5

З ншс:
vJrv^rРvЩv-UvЧЛUJrкrBitJlbнr

МаШИНИ, 1ншl маrrгrЕи дUI автоматшIного оброблення iнформацii
зчитуванIrrI або лруку iнформачii, пов'язанi Ъ
комЪ'Ьтернi
програми (KpiM програм, витрати на прилбашя **,
"^"
таlабо
програм,
якi
"*r,urоться роялтi,

пов'язанi

з ними засоби

визнаються нематерiальнlал

L_
L_

aKTrBoM),

iшi

iнформачiйнi системи, *Ъrу.чrор",

_
_
маршругизатори, модулi, модеми, джерела безперебiftrого
живленIuI та засоби ik пiдЙючеrшя
до телекомунiкацiйшп< мереж, телефоrш (в mму числi стiльниковi), мiкрофоЙ i
рацrь
BapTicTb як4х перевшцуе 6000 грлвеrъ
r Pqпwrlvp lпI J4UUUи
igп*rл.о,_,,

Капiтальнi вкJIаденЕ,I

5

4

в

1

орендо"iнi

г---------"-.

вlн ста€ при.]атним дIя використанIUI. Амортизацiю активу
припиняють на одну
якоТ припиrrяють визнаншI

активу.

i,l*J":*l::р;::*1,::т::

оцirцоються
j::TtlTy_ч"
зб'"гкiв

ri#r::$"*1Т:'_"_"'i:l,л.:1"_::::."то*1y

за собiвартiстю за вирахранIим

А;";Б;;;;;*#Ж
; ;й;ы ;";;;i;;; ;;тй; J"*# жн

вiд зменшен""

л6,.-.,,^,,..
обмежень:
Нематерiа.пьнi актrви
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2,4.5. ЗменШення кориСностi осноВних засобiВ та нематеРiальниХ активiв: На кожну звiтну
дату Товариство
оцiшое, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може змеЕшитися. Товариство a"Ёrr1цуu 6-unao"y
BapTicTb
активу до ср{и його очiкраного вiдшкодрання, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу
менша
вiд його балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться
np"byr*a* чи збитках,
u*r* не облiковують
"
за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшен}ш
корисностi, визнаний"*що
для активу (за виняЬком
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе , якщо i тiльки якщоЪмiнилися попереднi оцiнки, застосованi
для
визначенн,I ср{и очiкуваного вiдшкодрання. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя
ocHoBHto<
засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення перегJuIнутот багrансовоi BapTocTi ,r.обороrrо.о активу
на систематшIнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.
2.5. Облiковi полiтики щодо запасiв
Запаси при первiсному визнаннi облiкову,tоться за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включае Bci витрати

на придбанIuI, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до ii теперiшнiого
мiсцезнаходженЕrl та приведеншI ix у теперiшнiй стан. В звiтi про
фiнансовий стан запаси вiдображйться за
найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або BapTicTlo реалiзацii. Метод оцiнки вибуття запасiв метод
собiвартостi перших за часом
зiпасiв (ФIФО).
"адiодженн"
2.б. ОблiкоВi полiтики щодо непоточних активiв, угримуваних для продажу
ТовариствО класифiкуе непоточниЙ актив яК утримуванИй длЯ продажу, якщо його балансова BapTicTb буле в
основному вiдшкодовуватися IIlляхом операцiТ продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи,
утримуванi
для продажу, оцiнюються i вiдображzlються в буtгалтерському облiку за найменшою з двох велиtIин: балансовою або
справедJIивою вФтiстю з вирахуванIUIм витрат на операцii, пов'язанi з продажем. Дмортизацiя на TaKi активи не
нараховуеться. Збиток вiд зменшенIUI корисностi при первiсному чи подzlльшоrу c.r""u""i aKTIBy
до справедливоi
BapTocTi за вирахуванIUIм витрат на продаж визнаеться у звiтi про
фiнансовi результати.
2.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci
ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi
на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнае
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за
с}мами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за
справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю irtiнLмальню< орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi гшатежi

мiж фiнансовими витратамI{ та зI\,{еншеЕIUIм непогашених зобов'язань, Фiнiнсовi витрати
на
кожен перiод таким чиноrчr. шоб забезпечити сталу перiодLIчну ставку вiдсотка на зilIишок
розподlляються
зобов'язань. Непередбаченi оренднi гшатежi вiлобра;каються як витрати в тих перiодах,
вони були понесенi.
у
полiтика HapaxyвaнHrl амортизацiт на орендованi актttви, що амортизуються, узiод*е"а iз"nr*
стандартною полiтикою
розподiляються

Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда aKTrBiB, за якою ризики та винагоро.fIi. пов'язанi з правом власностi на актив,
фактично з€lлишаються в
орендодавцЯ, класифiкуеться яК операцiйна орен-]а, Оренлнi гl,,Iатежi за
угодою про операцiйну оренду визнаються як
витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягопr строк) оренди. Дохiд вiд оренди за
угодами про операцiйну оренду
ТовариствО визнае на прямолiНiйнiй ocHoBi протяго}{ .rро*у оренди. Затрати, включаючи амортизацiЬ, no"b""ri
np,
oTprmlaHHi доходу вiд оренди, визнаються як Bl{TpaTIi.
2.8. Облiковi пo,-liTltKH щодо податку на прибуток
ВитратИ з податкУ на прибуток явJIяють собою с\f{\,витрат з поточного,а uiдсrроr"ного податкiв. Поточний податок
визначаеться як ср{а податкiв на прибуток. шо пirrягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку
(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витратI{ Товарtiства за податками
розраховуються з використанням податкових
ставок, чинЕих (або в основномучиннlr() на.:ац баrансу,
ВiдстроченИй податоК розраховуеться за ба-тансовIц{ методом облiку зобов'язань та являе собою податковi активи або
зобов'язаннЯ, що виникають У результатi тl{\lчасовкх рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в
балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання вIIзнаються. як правило, ЩоДо Bcix тимчасовlоt
рiзницЬ, Що пiдлягають
оподаткуванню. Вiдстроченi податковi abTlBlt визнаються з }paxyBaHIuIM iMoBipHocTi наявностi в майбутньому
оподатковуВаного прибутку, за рах)ноК якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi, що пiдлягають

вирахуваЕню. Бшrансова BapTicTb вiдстроченtп по.]аткових активiв перегJUIда€ться на кожну
дату й зменшуеться в тiй
Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того. шо буле отрп.rаний оподаткованиЙ прибуток, достатнiй,
щоб доr"оп"r"
використатИ вигодУ вiд вiдстроченого по:аткового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховусться за по.]атковIlми ставками, якi, як очiкуеться, булуть застосовуватися в перiодi
реалiзацiТ вiдповiднюС активiВ або зобов'язанъ, Товариство визнае поточнi ,а
податки як витрати або дохiд i
"iдстроrенi
вкJIюча€ в прибуток або збиток за звiтнliii перiо:, oKpiM випадкiв, коли податки
виникають вiд операцiЙ або подiй, якi
-. -.*fа_,,,iOються прямо власному капiта,li або Bi: об'сднання бiзнесу.
у
товариство визнае поточнi та вiлстроченi по]атки у капiта-lti, якщо податок нЕIлежить до статей, якi вiдображено
безпосередньо у власному капiталi в то\{\ са}{о}lу чи в iншому перiолi.

-

d_

2.9. Облiковi пo,-tiTtlKH щодо il{ших активiв та зобов'язань
2.9.1. Забезпеч,чня: Забезпечення вilзнаються, ко.-ти Тоtариство мае теперiшню заборгованiсть (юриличну або
конструктивну) l часлiлок минулоi полiТ. icHl,c iirroBipHicTb (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), щЪ погашення
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зобов'язаIд{я вимагатиме вибуmя pecypciв, KoTpi втiJtrоють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно офнити суму
зобов'язанltя. Товариство також створюе резерв витрат на оIшату щорiчншr (ocHoBHlo< та додаткових) вiдrryсток.
Розрахунок такого резерву здiйсrшоеться на пiдставi правилОблiковоi полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву
оIIпати вiдгryсток пiдлягае iтвеrrтаризацii на кiнець poKyl Розмiр вiдрахрань до резерву вiдгryсток, вкJIючаючи
вiлрахування на соцiальне стахування з цI]D( су]и, розраховуються вIФ(одячи з кiлькостi днiв фактично Itевикористаноi

працiвнl,ками вiдгryстки та iхнього середньоденного заробiтку на момент проведенIuI такого розрахунку. Також
можугь враховуватися iншi об'ектrавнi фактори, що вIlливalють на розрахунок tрого показника. У разi необхiдностi
робиться коригуюча цроводка в бухгштерському облiку згiдно данrо< irшентаризафi резерву вiдrrусток.

2.9.2.Виплати працiвникам: Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi випlrати працiвникам як витрати та як зобов'язаr*rя
пiсля вирахуванш будь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визнае очiкрану BapTicTb KopoTKocтpoKoBIlD( виIIлат
працЬншсам за вiдсугнiсть як забезпеченнrI вiдггусток - пiд час наданшI працiвниками посJryг, якi збiльшують TxHi
гIрава на майбутнi виIIлати вiдгryскнlлl.
2.9.3. Пенсiйнi зобов'язання: вiдповiдно до украtнського законодавства, Товариство угрш,Iувало внески iз заробiтноТ
гшати прафвникiв до Пенсifпrого фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдlахуваr*rя iз поточних
нарахувань заробiтпоТ гшrатпi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвшtками посJtуги, що
надають rM право на одержаншI внескЬ, та зароблена вiдповiдна заробiтпа платIuI.

2.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що е доречними для розумiння фiпансово[ звiтностi
2.10.1. Доходи та витрати: доходи та витрати визнаються за методом нарахуванЕя.

Щохiл * це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi надходженIuI чи збiльшення
корисностi активiв або у виглlядi зменшенrrя зобов'язань, результатом чого е збiльшення чистих aKTrшiB, за виIuIтком

збiльшення, пов'язаного з внесками 1"rасникЬ.
,Щохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за р{ови вiдгlовiдностi визпаченrцо та критерiям визнанЕя. Визнанrrя
доходу вiдбуваеться одночасно з визнанIим збiльшення активЬ або змеrдцення зобов'язань.
Дохiд вiд продаlку фiнансовlо< iHcTpyrlreHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших aKTraBiB визнаеться у прибутку або
збитку в разi задоволенrrя Bcix наведених далi умов:
Товариство передarло покуrщевi сутгевi ризики i винагороди, пов'язанi з власrdспо на фiнансовий iHcTppleHT,
irшестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;
за Товариством не залишаеться aHi подальша участь управлiнського персонаIry у формi, яка зазвичай пов'язана з
володiнrrям, aHi ефективний контроль за шроданими фiнансовиrr,rи iнстррлеrпами, itшестицiйною нерухомiстю або
irпдшuи активulми;

ср{у доходу можна достовiрно оцiшtти;

Товариства падiйдуть економiчпi вигOди, пов'язанi з операцiею;
та
r)витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можЕа достовiрно оцiнити.
,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, яrоцо:
право Товариства ца одержаннrI виIuIат за дшiдевдамh встановлено;
е fuловiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язашi з.щiдендами, надйдуть до Товариства;
йшr,lовiрно, що до

сlму ллвiленлЬ можна достовiрно оцiшrЕr.

,Щохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитrоr за умови вiдповiдностi визначеrпло та критерiям визнашil. Визнання
доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збЬшешrя активЬ або зменшення зобов'язаtъ.

Витрати - це зменшеrшя економiчrпо< вlлгiд протяп)м облiкового перiоду у вlглядi вибугтя чи амортизацii aKTl,BiB або
у вl.тлядi виникненIilI зобов'язань, резуJIьтатOм чопо е зменшеншI чистих актlшЬ, за виIUIтком зменшенIUI, пов'язаного
з виплатами }часникам.
Ви:грати визнаються у звiтi про прибугки та збкпg за уilfiови вiдповiдностi визначенr*о та одночасно з визнанIuIм
збiльшеrrня зобов'язань або змеrтrпешя аlсгшiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибупш та збIrгки, коли видатки не надають майбутнiх економiчrпоr вIтiд
або тодi та тiею мiрою, якою майбугнi eKoнoMiшi вигодI не вiдповiдають або перест€lють вiдповiдати визнанню як
активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визн€lються у звiтi про прибугкп та збптки також у TLD( випадках, коли виникtlють зобов'язання без визнання
активу.

Вrграти, пOнесенi у зв'язку з отриманвяrд дохоry, вЕtнаtrоться у тому ж перiодi, що й вйповiдпi доходи.
2,10.2, Витрати за позиками: витратЕ за позпка}ди, якi не е частиною фiнансового iнструпленry та не капiтапiзуються
як частина собiвартостi активЬ, вшЕаються ж вицати перiолу. Товариство капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередrъо вiдносяться до придбашя, булЬшгва або виробницгва квЕlлiфiкованого активу, як частина
-#iBapTocTi rъого активу.
2.10.3. Операчii з iноземною ваJIютою: оперят{iТ в iноземнiй BarшoTi облiковуються в украiнських гривIuгх за
офiцiйнrа,r курсом обмiну Нацiоншьного башсу YKpaiir*r на дату проведешrя оuерацiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язашtя, вryаженi в iпоземmt ваjIютах, перераховуються в цривню за вiдповiдними курсами
обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцirпоються за iсторичною собЬартiстtо в iноземнiй ваrшотi,
вiдображаються за курсом Еа дату операцiТ, немонrгарвi cTaTTi, якi оцirпоються за справедливою вартiстю в iноземнiй
выпотi, вiдображаються за ч4)сом Еа дату ввначеЕIIя справедливоТ BapTocTi. Результат KypcoBIд( рiзниrр, що виникJIи
при перерахунку за монетарнимЕ статтяrш, вшнаеться в прибугку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

2.|0.4. YMoBHi эýов':\зання та актпвп: Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан

Товариства. Iнформаuiя про р{овне зобов'язаrшrя розкриваеться, якщо можлr.шiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у
собi економiчнi вигоди, не е вiццаленою. Товариство не визнае yMoBHi активи. Стислit iнформацiя про умовний aKTlB
розкриваеться, коли над(одженшI економiчних вl,гiд е iшtовiршпл.
2.11. ВИповiднiсть облiковоI полiтики звiтного перiоду облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому

звiтному роцi:

облiкова полiтика звiтного перiолу вiдповiдае облiковiй полiтицi, що застосовувzrпася в попередньому звiтному poui.

2.12. HoBi стацдарти (особливостi першого застосування нових таlабо переглянутих

МСФЗ):

Станом на звiтну даry оrryблiковано настугшri МСФЗ, змiни до HlD( та irперпретафi ефектr,вна дата яких Ее

настапа:

МсФз та пр'lвки
до HlD(

ЕфектIвна

OcHoBHi вимоги

дата

У

серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
огryблiкувала поцравки, що доповнюють вигIущенi у 2019 роцi та
зосереджуIоть

раry

на наспiдках реформи базового рЬня процентнш<

ставок на фiнансовiй звiтностi компанii, якi виникають, коли,

мсФз

9

Фiнацсовi
iнструмешги,

мсБо з9

Фiнансовi
iнструменти:
визнання та

оцiнка, МСФ3 7
Фiнансовi
iнстррленги:

нацрикJIад,
процентноТ
базовий
показник
ст€lвки,
який
використовуеться дIя обчислення гrроцентiв за фiнансовим активом
замiнено апьтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питанIuI, якi можуть вппиttути на
фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних

ставок, вкJIюччlючи наслiдки змiн договiрнш( грошових потокiв або
вiдносшr хеджрашш, що виникають вцаслiдок замiни базового рiвня
процентноТ ставки. з аJIьтерЕативною базовою ставкою (проблеми iз
замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог
припинrIти визнанЕя

Розкрrгтя
iнформацii,

мсФз

- компанii не доведеться
або кориryвати балансову BapTicTb

l

сiчня

202|
року

фiнансових iнструпtекгiв для змiн, що вимЕгаються реформою, а

замiсть цього оновить ефекгизну процентну ставку, щоб

4

CTpaxoBi
контракти та

зzвначенlD(

стандартiз, Цо стосуються:
о змiни договiрнш< грошовIх( потокЬ

о

мсФз lб
Оренда

о

вiдобразити змiну ло аJIьтерЕативноI базовоi ставки;

-

компанii не доведеться црипшuIти облiк
хеджуванIи викJIючЕо тому, що вона вносить змiни, якi вrдrлагае
реформа, якщо хедкуваЕЕr{ вi,щlовiдае iншrдrц критерiям облiку

облiк хеджування
хеджування;

i

розкриття iнформацiТ - колшанiя повинна буде розкрl.tвати
iнформашirо про HoBi рвшш, що виникttють внаслiдок реформи,
та про те, як вона )щавIIяе переходом до апьтернативнLD( ставок.

2 потппрюються лише на змiни, якi вr.шцагае
реформа базовою рiвня процентних ставок до фiнансовлж
iHcTpyMeHTiB та вiдносш хедкування.
Поправки забороняють коrtпанii вирахов}ъати з BapTocTi основних
засобiв суми, oTpll\laHi зi: ремiзаuiT виробленю< предметiв, коли
компанiя готу€ aKTI{B .:,r Гlого цiльового використаншL HaToMicTb
компанiя визнас TaKt на-зоl+tеrrня вiд продажу та пов'язанi з ними
Поправки до фази

мсБо

1б

KOcHoBHi
засоби>

мсБо

з7

<3абезпечення,
непередбаченi
i?обов'язання та
непередбаченi

активи)

мсФз

з

кОб'еднання

L_
:

L_

бiзнесу>

0l сiчgя2022
року

витрати у прибlтк1 або збiпк1,
Поправки уточнюють. цо ,вIiтрати на виконанIuI договору) явJuIють

собою витрати. безпосере:ньо пов'язанi

з

договором, тобто, або

додатковi витратII вIlконання -]оговору (наприклад, прямi витрати на
пращо i MaTepialti.). або розпоli,r iнших витрат, якi також

безпосередньо пов'язанi з .]оговором (наприклад, розполiл
амортизачii об'скта основн}п засобiв, що використову€ться при
виконаннi договор}

l сiчня2022
року

).

Актуалiзаrriя пoclllaнb в \1СФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи
гtiдготовкrr фiнансовоi звiтностi. не зr,tiнюючи вимог до облiку лля
об'еднання бiзнесiв.
Додано BI1 яток цо:о зобов'язань i rrtовних зобов'язань. Щей винlIток

передбачас" шо стосовно .]еяк]I\ видiв зобов'язань i рловних
зобов'язань _орlа лзацiя. яка застосовчс МСФЗ (IFRS) 3. повинна

| сiчня2022

року

9

г
на МСФЗ (IAS) З7

(Забезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi актIви" або на Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 21 кЗбори )), а не на Коlщегrгуальнi засади фiнансовоТ

посиJIатися

звiтностi 2018 року.

Щорiчнi

поправки в

мсФз

(2018-

2020):МСФЗ
(IFRS)

1

Щорiчнi

поправки в
(2018-

мсФз

2020):МСФЗ
(IFRS) 9

,Щочiрне пiдприемство, яке уперше застосраJIо МСФЗ. Поправка
дозвоJuIе дочiрrъому пiдприемству, що застосовуе IFRS 1: D16 (а)

(яке переходить на МСФЗ пiзнiше своеТ матерrдrськоi компанii),
викоЕати оlцнку накопичеЕого ефекту курсових рiзниць у складi
iншого сукупного, доходу - на пiдставi такоТ оцiнки, виконаноТ
материнською компанiею на дату ii переходу

| сiчня2022

року

наМС99.

Комiсiйна винагородq що вкJIючаеться в <<10-вiдсотковий> тест при
прлшиненнi визнанЕя фiнансових зобов'язаrъ. Поправка уточнюе
характер такоi комiсiйноi винагороди - воно вкJIючае тiльки
винагороду, сIIлачеЕу мiж позикодавцем i позикоодержувачем,
вкJIючаючи винагороду, сппачене або отршuане вiд особи iшцrоr

l сiчЕя2022
року

cTopiH.

Щорiчнi

поправки в
мсФз (2018-

2020):МСФЗ
(IFRS)

16

Щорiчнi

попрЕtвки в

мсФз

(2018-

МСБО
0AS) 41

2020):

Стшлуrшоючi платежi по орендi. Поправка уточнюе i.rшостративrшй
приклад NslЗ до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом викJIюченIr{ прикладу 1 сiчttя 2022
року
урахуваIfiIя вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в
якостi компенсацii за понесенi витрати на полiшrrення об'екта оренди.

Ефекти оподаткуванIuI при визначеннi справедIивоi BapTocTi.
Поправка викJIючае вимоry IAS 41:22, яка вкrlзуе, що потоки
грошовID( коштЬ, пов'язанi з оподаткуванIuIм, не вкJIючalються до
розрахужiв справедIивоТ BapTocTi бiологiчних активЬ. Поправка
призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 1з.

Поправки роз'ясtпоють критерiй

у МСБО l

l сiчня2022
року

для класифiкачii

зобов'язання як довгострокового : вимога до суб'екта господарюваннr{
мати право вiдкласти погашення зобов'язанttя принаймнi на 12
мiсяцiв пiсля звiтного перiо:1
.

CyTHicTb поправок:

.

о
мсБо

1

кПодання
фiнансовоТ
звiтностi>

о

як довгострокове,
право вiдстрочити врегулювання
щонайьlенше на 12 мiсяцiв, а право компанii на

уточнено, що зобов'язання масифiкуеться

якщо у органiзачii €

зобов'язання
вiдстрочку розрахункiв rrac iснrъати на кiнець звiтного перiолу;

класифiкацiя зале;кllть TL-rbKlt BiH наявностi такого права i не
з€tлежить вiд iMoBipHocTi того. чи плану€ компанiя скористатися
цим правом - на tlасltфiкашiю не вIIливають намiри чи
очiкlъання KepiBHlruTBa цо-]о того, чи компанiя реалiзуе свое
право на вiлстрочкr розрач1 HKiB:
роз'яснення BIuIllB\ \\{ов кредитуваннJI на класифiкацiю - якщо
право вiдстрочIrтlt 9рец.lюваншI зобов'язання з€LIIежить вiд
виконаннjI органiзаiriск-l певнID(

уrvtoB,

01 сiчllя2O2З

року

то даЕе право icHye на дату

закiнчення звiтного перiо:у тiльки в тому випадку, якщо
органiзачiя вIiконJ_,lз цl }}.{ови на дату закiнчення звiтного
перiоду. Органiзаi.tLя повIIнна виконати цi уN{ови на дату

о
мсФз

L
tL:

закiнчення звiтного гер;о:1,. HaBiTb якщо перевiрка ix виконання
здiйснюеться hт e-]IiT!] э o\t пiзнiше; i
роз'ясненнlI BIL\{o: .:r к-тасiiфiкацii зобов'язань, якi компанiя може

або може погасiпli i.li-Iяхом виtryску власних

iHcTpyMeHTiB

власного KaniTa_rr,

Виключення .1еякllх

17

CTpaxoBi
контракти

B}i_liB

tоговорiв зi сфери застосуваннJI МСФЗ

|,|

Спрощене по:ання aKTlBiB i зобов'язань, пов'язаних з договорами
страхрання в звiтr про фiнансовий стан

Вплив об.liковltх оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних
фiнансовlгl

a

a

зв

iтн,-.стях

Визнання i розпоrr-T аквiзицiйних грошовIж потокiв
Змiна 1, вrtзнаннi вi:шко:рання за договорами перестрахуваннrI
в ,BiTi про прtrбlткlt iзбитки
ро lпо.э i rrap;лi за пэре.лбаченi договором страхування
iHB ,с- iшiirHi пос.l\ гн (CS}.4)
Мо к ,rBicTb знIrкення фiнансового ризику для договорiв
Bxi t ;ого перестрах}tsанlи i непохiлнrтх фiнансов]D( ]цqfшц49IцЦ

1

сiчня 2023

року

10

.
.
.

.

МСФз 17, а також продовжешuI
перiоду звiльнення вiд застосрашrя МСФЗ (IFRS) 9- мя

ПеренесенIuI дати встугry в сиIry
cTpaxoBI.D(

компанiй до

1

сiчня 202З року

Спрощений облiк зобов'язань

по

вреryJIюванню збиткiв за

договорами, якi виникли до дати переходу на МСФЗ 17
Послаблення в застосрьннi TexHik дIя зниження фiнансового

ризику

Можлtавiсть визначення irвестицiйного договору

з

уп{овами
нiж в
новий
стандарт,
на
переходу
в
момент
дискрецiйного,участi
момент виникнення до

мати
2.1З. Перше застосувацня МСФЗ, що вплива€ на поточций перiод, або матиме такий вплив, або може
вплив на майбутнi перiоди:
згiдно
шерша фiнансовЪ звiтнiЪть по мiжнароднID( стандартах фiнансовоi звiтностi скпадена Товариством lна3|.l2,20lЗ,
звiтностi).
мЬоз 1(перше застосування Мiжнародню( стандартЬ фiнансовоI
при пiдготьвцi фiнанiовоi звiтност] за звiтний перiод застосовувалися Bci мсФз, чrдrнi станом на кiнець звiтного
мсФз,
пЁрiолУ, якi офiuiiшо опрлlлюдненi на веб-сайгi MiHicTepcTBa фiнансь Украiни, а також розглядались Bci HoBi
на
опрlтподненi
якi
офiuiiшrо
МСФЗ,
тшr
стосовно
здiйснrова.tlася
Товариства
звiтнiсть
на
оцiоч
фiнансову

-Ь

"*Ьу
веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансЬ Украiни"

ix
2.14. .Щобровiльнi змiни в облiковiй полiтицi на поточний перiод (чи на будь-який попереднiй перiод) та
суму
визначити
Ееможпиво
коли
iснуючий або потенцiйний вплив на майбутнi звiтнi перiоди (за винятком,
впливу):

не вiдбувалися.

3. IcToTHi облiковi суджеппя, оцiннi значенIIя i допущешня.
З.1. Розкриття суджень керiвництва (KpiM тих, що пов'язанi з оцiнками),

якi надають цайбiльш вагомиЙ вплив

на суми, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi:
оцiнки та припущешц, яrсi впlпвають на ср{и, що визнаються у фiнансовiй звiтностi та на
товiриство
"^ор"""о"уе
i зобов'язань протtrом Еаступного фiнаноового року.
активЬ
BapTicTb
балансову
розрахунки та судженЕя постiйно перъгл"лаюr"ся базуються на попередньому досвiдi керiвшиtцва та iнших
якi вважаються обцрунтованими за iсrгуочш< обставин.
факторах, у тому числi на очiкуванrих щоло майбугнiх подiй,
KplM iулжЪО, якi перелбчrа-i" облiковi оцiшсЦ керЬшrrrгвО Товариства такоЖ використовУе професiйнi судження
застосуваншI облiковоТ полiтики.

i

3.2. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсугностi конкретних
вiдсугнi операцiь подiт або умови, що не вiдlовiдають конкретним мсФз.

МСФЗ:

3.3. Сулження щодо контролю над iншим суб'сlсгом mсподарювання, тобто об'еiсгом iнвесryвання:
iснуюiЬ невизначенОст1 якi можуть бути пов'вашi з прЕзупиненняrл обiry фннш< паперЬ, що не е пiдкоrrтрольнr,п,t
*.pb""uoy Товариства фактором, i може qrгr€во вплш{уtи на оцiнку фiнансовпr iнстррлеrrгЬ"

3.4. Сулження щодо основних засобiв:
ТовариствО визнаС матерiальнИй об'екТ ocHoBHIDr засобом, якщо BiH утримустьсЯ з метоЮ використанIuI

"
_
*

iх у проuесi

i соцiально-культурних функuiй, очiцваний
cBoei: дiяльностi,
'*орr.rо.Ь наданЙ посл}т, або для з.:i1-1снення алмiнiстративних
одного
бi.,tьше
яхлн
ur*op".ru""" (ексгrryатачii)
року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн, У
Стр'ок
накопИtIена амортизацiя та буль-якi
буль-яка
MiHyc
Lx
собЬартiстЮ
за
подatЛьшомУ ocHoBHi зЪсобИ оцirшоютьЪЯ

.
_-_- лj
л_ _л --л--л--_л.-лт
л,.л_-,,лл,,iТ
DlrrtmuяFтLс{t
викIIючаеться з1
-олопrriччtl
накопиченi збитки вiд змеrшенrи корисностi. Сума накопиченоi амортизацiт на дату переоцiнки

яка входить
вtшовоi бапансовоi BapTocTi активу та чисmт СуIt{и, Перерахованоi до переочiненот супlи активу. Щооцiнка,
активу.

-

3.5. Судження щодо запасiв:

,unu., при первiсному вшнаннi облiковуються за собЬартiстю прилбаrпrя. Собiвартiсть запасiв вкJIючае Bci витрати на
11

величин:
приДбання,Витр.rтинапереробкУтаrlшilиРати'понесенiпiДчасДост€
lВкизапасЬдоrxтеперiшrъогомiсцезнахоДкешUI
вiдображшоться за наfu,rеrлшою iз ,Фох
стан зtшаси
зlь|
в
EiHaHcoBlй
стан.
ЧаСОМ
За
теперiшнi{
Ж
ПеРШI'D(
та приведення у
уомБд оцiо" вибуггя .чrru.й - МеТОД СОбЬаРТОСТi
p.-i.uo,{
вартiстю
або
вартiстю
первiсною

"Йод*."""

запасЬ (ФIФО),

,-,-иви або
ПОДаТКiВ:
акт
з.б. сулження щодо вiдстрочеНПХ
iKv зобов,язань та явJU собою податковl
облiку
методом
заlйнсовим
в
вiдстрочений податок розраховуеться
мiж ба,пансовою вартiстю активу чи зобов'язаr*rя
,ы"чaових
рiзниць
виникають
результчr,
у
зобов'язаlпrя, що

Tl:g"

BH:ffil,liT#H:"Y,H;I;."*,
1","y:.1.,::лт.:н",#*""":#
ffiffi::^
, йй;"й y*ц1:""i
^"1оr"визнаються
вiдстроченi подажовi аюлви
оподаткранню.
оподатковраного шрибугку,

Бяi

рiзrшць, ЦО ПiДlЯГаЮТЬ
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г
розрахованоТ амортизацiТ ocHoBHID( засобiв або нематерiальнlо< актIшЬ вiдповiдно до п. 138.3 ст. l38 ПКУ.
Пунктом 138.3 ст. l38 ПКУ визначено порядок розрахунку ашrортизацiТ основних засобiв або нематерiальних aKTrBiB
дIя визначення об'екта оподаткуванIи.
Разом з тим, нормами п.п. 134.1.1 п. 134,1 ст, 1З4 ПКУ передбачено, що IuIатник податку, у якого рiчrшrй дохiд (за

вирахрашilIм непрямих податкiв), визначений за правиJIами бухгалтерського облiку за останнiй рiчrтий звiтний
(податковий) перiод не перевIдцуе двадцяти мiльйонiв гривень, мае прilво прийrити рiшення цро незастосраншI

коригувань фiнансового результату до оподаткуванЕrI на yci рiзпицi (KpiM вiд'емного значенIuI об'екта оподаткраннrI
минулID( податковID( (звiтних) poKiB), визначенi вiдповiдно до положень розд. III ПКУ, не бiльше одного разу протягом

безперервноi сукупностi рокЬ в кожному з якlD( виконуеться uей критерiй щодо розмiру доходу. Про прtfлrяте
рiшеrшя платник податку зазначае у податковiй звiтностi з цього податку, що подаеться за перший piK в такiй
безперервнiй сукупностi poKiB. В подальшi роки TaKoi сукупностi коригуванIuI фiнансового результату також не
застосовуються (KpiM вiд'емного значенIuI об'екта оподаткрашilI минулих податковI]D( (звiтншr) рОкЬ).
Товариство прrйняло рiшення rтро незастосуваннr{ коригрань фiнансового результату до оподаткранIu{ на yci РiЗrrИЦi
(KpiM вiд'емного значеш{я об'екта оподаткуванIuI минул}D( податковlD( (звiтнrп) рокЬ), визначенi вiДпОвiДНО ДО
положень роздiлу III ПКУ, в будь-якому наступному роцi рiчний дохiд (за вирахувашшм нецрямих податкiв),
визначений за цравилами бухгшrтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод перевищуе двадЦЯТЬ
мiльйонiв гривень, такий платник визначае об'скт оподаткування починаючи з такого року цш-ш(ом коригуванIUI
фiнансового результату до оподаткуванЕя на yci рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень розл. III ПКУ.

3.12. Iншi судження:

керiвництво Товариства застосовуе професiйне суджешш щодо TepMiHb утриплаrrrrя фiнансовrос iнструмеrrгЬ, ЩО
входять до скJIаду фiнансовш< активiв. Професiйне суджешш за цим питанIшм ГруIrтуеться на оцiнцi ризикiв
фiнансового iнстррлеrrгу, його прибутковостi й динамiцi та iншюr факторах, Проте iснують невизначеностi, якi
можугь бути пов'язанi з призупиненIuIм обiгу uiнних паперЬ, що не е пiдконтрольним керiвництву ТовариСтва
фактором i може суттево вIIлиIчди на оцiнку фiнансовlос iHcTpyMeHTiB.
Вшtористаrшя cTtlBoK дискоЕryвашul: Ставка дисконту - це процеIпна ставка, яка використовуеться Для перерахУНКУ
майбутнiх потокiв доходiв в едине значеш{rt теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою дIя визначення ринковОТ
BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладениЙ
варiантаruи
капiта:r у вiдповiднi з рЬнем ризIжу подiбнi об'екти iнвестуванlrя, або - ставка доходу за
'rльтерНативними
irвестицiй iз зiставлянrrя рЬня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мае визначатися з урахуванням трьох фактОрiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залуrаються для фiнапсрання irвестиФйного проекту, якi вимагаrоть рiзнi piBHi компенСаЦiТ;
в) фактору ризику або мiри iшrловiрностi отримашrrl очiкуваrпо< у майбутньому лоходЬ.
Станом на31J22020 середньозва)кена сfiшка за портфелем бшпсiвських депозитiв у нафональнiй ваrшотi в банках,

у

якlD( не введено тимчасову адрriнiстрацiю або не зацроваджено лiквiдацйну комiсiю, становила 3,8 уо рiчних.
Iнформацiя, що використана дrI визначешrlr середrьозвФкеноi ставки одержана з офiцiйного сайту НБу за посиланнrIм
https://Ъank.gov.ua/controVuk/allinfo роздiл "Вартiсть сфоковюr депозитiв ".
Сулження щодо виrIвлеш{rI ознак знецiнеrцrя arсгrBiв: Bi,щrocHo фiнансових активiв, якi оцir*оються За аМорТиЗОВаНОЮ

вартiспо, Товариство на дату виникненIuI фiнансовшt аlсивЬ та на кожну звiтну дату визначае рЬень креДиТнОГО
ризLку.
Товариство визнае резерв пiд зблпки дlя очiкуваrппr кремгних зби:гкiв за фiнансовшrли активами, якi оцirпоються За
амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваrлоr кремгнш( збиткiв за весь строк дii фiнансового активу (при значному
збiльшеrпri кредитного ризику/дrя кредитно-зЕецiненrпс фiнансовш< активiв) або 12-мiсячlппrци очiкуваншrли
кредитними збитками (у разi незначного зростzlння кредитного ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкранi крелдгнi зби:гки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як фiнанСОвий
iнструплент стане прострочений. Як правило, креlшгшй ризик значно зростае ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT

стане простроченим або буле помiчено irшi шщи затримки rшатежiв, що е специфiчнлшли дIя позиtlarльника,
(наприклад, здiйснеrпrя модифiкацii або реструкryрrвацu).

Кредитний ризик за фiнансовил,t iнструrrлекгом вважаеться низьким, якщо фiнансовий iHcTppleнT мае низькиЙ риЗик
HacTaHIш дефолry, позIдlzlльник мае потукнй потентIiдц виконрати cBoi договiрнi зобов'язаншI ЩОДО ГРОШОВId(
потокiв у короткостроковiй перспектлшi, а несцриятJIивi змiни в економiчншх i дiловtд< умовах у довгострОкОвiй
перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть позичalпьника виконрати своТ зобов'язання щодо
договiрних грошовI.D( потокiв.
Фiнансовi iнструruенти не ввЕDкаються такимIц що мають низькlй кредитний ризик лише на пiдставi того, щО
aч6iiк дефолту за ними с нlDкчим, нiж рrвик дефоJrry за iншIдли фiнансовlлчtи iнструплеrrтами Товариства або нiж
кредитний ризик юрисдIжцii, в якiй Товариство здйское дiяльнiсть.
Очiкранi креди:гнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовшл iнструплентом простО на пiДСтавi тОгО,
iHcTpyMeHToM iз нr.rзькrдrл кредшнI4м ркlиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважасться
BiH
ввiDкався
що
таким станодл на звilцу дату. У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мапо мiсце значне зростання кредитного
ризику з мойчду пrдвiсного визнанIuI, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваншt кредитних збиткiв за весь
строк

дii.

{

Очiкува*i liредrгнi збитки вiлображають власнi очiкувашtя Товариства щодо кредитнлж збиткiв.
якщо крi:д,лп*й рLвик по фiнансовому активу llкlьк}й! Товариство прlйr,rае рiшешrя про створенш резерву
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t,
очiкуваних кредитнID( збиткЬ в момент визнанIuI активу в розмiрi 5О/овiд справедливоi BapTocTi такого активу. У разi,
якщо на розсуд керЬrплцтва креди:гнi збитки не очiкуються, або TaKi, у якшr foиовiрнiсть настання вiдсутня, резерв
очiкраних кредитнш( збиткiв
у момент визнанIUI такш< aKTr.BiB, може бути шrжчшrл за розмiр в цьому абзацi.

4.

Розкриття iнформацii щодо впкористаппя справедливоi BapTocтi.

4.1. Фiпавсовi активи, що оцiцюються за справедливою вартiстю, з вiдображенЕям результаry
переоцiнкп у пршбутку або збитку
Що фiнансових активiв, що оцirпоються за сцраведливою вартiстю, з вiдображеннrlм результату переоцiнки у
прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товариств, дебiторська заборгованiсть.
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiruое ik за справедrrвою вартiспо. СгтраведlIва BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до
бiржового списку, оцirшоеться або за бiржовl,шr,r курсом або за останньою розрaхованою фною закриття торговельного
дUI.

Якщо акцii мЕlють обiг бiльш як на одному органiзаторi торгЬлi, при розрахунку BapTocTi aKTlBiB TaKi iнструменти
оцirшоються за пок€}зниками на основному риш(у дIя цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на
найсприятлIшiшому ринку дIя нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протипежного, ринок, на якому Товариство

зазвичай здiйсrпое операцiю продажу активу, прlй,rаеться за основr*rй ринок або, за вiдсугностi основного ринку, за

найсприятлrвiший ринок.
При оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдаrоть обставинам та для
яких е достатньо данI,D(, щоб оцiнити спр:lведллlзу BapTicTb, максиrrлiзуючи використаЕшI доречних вiдкритшr данlD( та

мiнiмiзуючи використанIuI закритI4]( вхiдних

данIlD(.

Оцiнка акцiй, що входять до скJIаду активiв Товариства та перебуваrоть у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при
цьому не мають визначеноi цiни найкращоТ зашки на купiвrшо на дату оцiнки, здiйсrцоеться за останньою балансовою
вартiспо.
Для оцiнки акцiй, що входять до скJIаду актlшЪ Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора
торгiвлi, та паiв (часток) господарськID( товариств за обмеженrо< обставин наближеною оцirп<ою справедIивоТ BapTocTi
може буги собiвартiсть. Ще може бути тодi, коли наявноi останньоi iнформаuiТ недостатньо, щоб визначити
справедIIву BapTicTb, або коли icHyc широкий дiапазон можJIивIID( оцiнок спр:lведJIивоi BapTocTi, а собiвартiсть е
найкращою оцiнкою сцраведJIивоТ BapTocTi у цьому дiапазонi.
Якщо е пiдстави вважати, що бшrансова BapTicTb сугтево вiдрiзняеться вiд справедlивоi Товариство визначае
справедливу BapTicTb за допомогою irшrюr методiв оцiнки. Вiд<илеrтrrя можуть бути зумовленi значнrпr,rи змiнами у
фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури риrжiв, на як}D( eMiTerrT здiйсrrrое свою дiяльнiсть, а також
змiнами у кон'юнктурi фонловоrо ршку.
Справедllша BapTicTb акцiй, обiг якlD( зупинено, у TQMy числi цiцшо< паперЬ емiтеrrгiв, якi вкrшоченi до Списку
eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванюIм наявностi строкЬ вiдновлення обiгу такю<
цiннlл< паперiв, HMBHocTi фiнансовоТ звiтностi TaKro< eMiTeHTiB, результатiв iх дiяльностi, очiкранпя надходжешuI
майбутнiх економiчнrоr вr.тгiд.
.Щебiторська заборговацiсть.
щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, лсий язляе собою коЕтрактне право отримати грошовi кошти або
iшпий фiнансовий aKTlB вiд iнlцого суб'екта юсподарюваЕIuL
Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае стороною
контрактних вiдношень щодо Iъого iнструмегry. Первiсна оцirпса дебiторськоi заборгованостi здiйсшоеться за
справедливою BapTicTro, яка дорiвrпое BapmcTi попашенIuI, тобто cyMi очiкуваншr контрактних грошовIо( потокЬ на
дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнанIuI подz}льша оцirцса пбimрськоТ заборгованостi здiйсшоеться за амортизованою собЬартiспо
iз застосуванням методу ефектlшного вiдсотlвЯкщо е об'ектlшне свiдчелшя того, що вiдбувся зби:гок вiд зменшеннlI корисностi, балансова BapTicTb активу
зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосувашпl paxylilry резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшеЕЕя Kopиcнocтi визначаеться як рiзниця мiж балансовою вартiстю та

теперiшньою вартiстю очiкувашш маЙбугпiх гршовш( потокiв. Визначення суI\{и резерву на покриття збиткiв вiд
зменшеннrI корисностi вiдбуваеться на ocнoBi аналiзу лебiторЬ та вiдображае суму, яка, на думку керiзництва,
достатIuI дIя покриття понеоених збкгкЬ. ffля фiвансовшt актrшЬ, якi е iстотними, резерви створюються на ocHoBi
iндшiдуальноi оцiнки окремш( дебiторЬ, дя фiпавсовш( активiв, суми яких iвдr.lэiдуальпо не е iстотними - на ocHoBi
-TffiToBoT оцiнки. Фактори, якi Товариство розгляда€ црп вrlзначеlшi того, чи е у нього об'ективнi свiдченшI наявностi
зблrткЬ вiд зменшеннJI корисностi, вtсlшочають iнфрмачiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржlшса. ,Щля груш лебiторЬ такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв
позичальникЬ у групi, таких як збirьшеrшя KirbKocTi прострочеIilD( шlатежiв; негатlвнi економiчнi умови у гаггрi або

географiчному регiонi.
Сутпла збиткiв визнаеться у прибyтку чи збшгку. Яrщо в EacT}TrHoMy перiодi сума збитку вiд змеrлпення корисностi
зменшусться i це змеrшrенIи може буги об'екгшно шов'язаIпшчt з подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання зменшеннrI
корисностi, то попередньо визнанrл1 фиток вiд зменrпешя корисностi сторЕуеться за рахунок коригуваннrI резервiв.
Сума cTopHyBaHIuI визнаеться у прибуrý чи збrгку. У разi неможJIивостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона

,14

списусться за рахунок створеного резерву на покриття збrгкЬ вiд зменшення кориСнОСТi.
вартiстю з
,Щебiторська зiборгованiСть може бути нескаСовно призначена як така, що оцilпоеться за сцраведливою
зменшуе
або
значно
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначенш{ усувае
(неузгодженiстю
внаслiдок
виникне
iнакшо
облiку>),
що
невiдповiднiсть ЪцiнкИ чи визнання (яку iнколи нttзивають
оцirшовання активiв або зобов'язань чи визнанIuI прибуткiв або збиткЬ за ними на рiзнlтХ ПiДСТаВаХ.

Подальша оцiнка дебiторськоI заборгованостi здiйсrпоеться за сцраведпивою вартiстю, яка дорiвшое BapTocTi
погашенIuI, тобто cyMi очiкуванrш KSHTpaKTHIar( грошовIrх потокiв на дату оцiнки.
у разi змiн справедлr.вот BapTocTi дебiторськот заборгованостi, що м€lють мiсце на звiтну даry, Taki змiни визнаються
прибутку (збитку) звiтного перiоду.

у

42. Меrодики о,Itнюван"" та вхЦнi данi, використанi для скпадання оцiнок за справедливою вартiстю
(ля активiв та зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю на перiодичнiй або неперiодичнiй ocHoBi у
Звiтi про фiнансовий стан пiсля первiсного визнання, - методики оцiнювання та вхiднi данi, викоРистанi длЯ

oiваpтoстiaктивiвтaЗoбoв'язaнь,тoбтoтaкioцiнки,якi

"''aiaю,uc"МCФЗ9тaМCФЗlЗузвiтiпpoфiнансoBийс
Метод оцiнки финковий, дохiдtшй,
Класи актIшЬ та зобов'язань,

оцiнених за

справедJIивою

Грошовi кошти

Методики

вrгратний)

Вю<iднi данi

Ринковий

Офiцiйнi

Дохiдний дrя 3 рiвня icpapxii

Офiцiйнi бiржовi

опitповання

Первiсна

та

подальша оцiнка

нБу

курси

грошовI.D( коштiв

здiйстпоеться за
справедливою

BapTicTo,

дорiвшое

яка
Тх

номiналънiй

Iнструменти капiтаlry

Первiсна

оцiнка

iHcTppleHTiB
капiталу

курси

органiзаторiв

здiйснюеться за iх

Ршшсовlй

Nя

|,2 pbHiB iepapxiT

справедливою

вартiстю,

дату
за

вiдсутностi

яка

визначеного

зазвичай дорiвнюс

цiнi

бiржового курсу

операчiТ, в
ходi якоi бlъ
отриманий актив.

на дату

оцiнки,
використовуються
закриття
бiржового

цiни

подальша оцiнка
iHcTplъ,reHTiB

ТОРГОВОГО ДUI

капiталу

здiйсr*оеться

на
оцiнки,

торгiв

за

справедливою

вартiстю на ]ат},
оцiнки,
Iнвестицiйна HepyxoMicTb

Первiсна

оцiнка
irrвестицiЁlноi
HeplxortocTi

здiйсшосться

Ринковий, дохiдний, витратний

Щiни

на

ринку

HeppoMocTi, данi
оцiнки

професiiшlоt
оцirповачiв

за

собiвартiстю,

подапьша оцiнка
iнвестицiйноi
HepцortocTi

здiйсrпосться

за

справедлI.Iвою

вартiстю на

JaT},

оцiнкtл,

,Щепозrги (KpiM депозитiв до
запитаннrI та депозитiв строком
до 90 днiв)

Первiсна

оцiнка

потокiв)

депозиту

здiйснюеться

за

Ставки

за

депозитами,

ефектlвнi

за

стttвки

депозитними
договорами

його
справедливою

вартiстю,

.Щохiдний (дисконтрання грошових

яка

15

f_

L

його

t.

Подапьша оцiнка
депозитiв у
нацiональнiй

t-

L
L

BarпoTi

здiйсrпоеться
справедливою

очiкрашпс

,Щебiторська заборгованiсть
(KpiM поточноi дебiторськоi

заборгованостi строк виконанIuI
до 12 мiсяцiв)

t-

грошовIо( потокЬ

Первiсна

та

Щохiдний

подaшьша оцiнка

Коrrграктнi
ймовiрнiсть

дебiторськоi

здiйсrпоеться

очiкуванi

за

сцраведливою

яка

дорЬшое BapTocTi
погащення, тобто

cyмi

очiкуванюi

контрактнш(
грошовIо( потокiв
на дату оцiнки.

Класи aKTrBiB та зобов'язань,
оцiненш< за сцраведливою

BapTicTro

,Щата

оцiнки

Iнстр}меrпи капiтаlry (акцii)

1

ш:
[:

вхiднi

грошовi потоки

1

piBeHb

(Ti, що

2

м€lють

котируванIIJI,
т?
спостережуванi)
(тис. грн.)
2020
2019
зl.|2.20 з1.12.19
1б

l7

рiвеlъ
(Ti, що не мають

котцрувань,

спостережуванi)

Фiнансовi активи
Iнстр}менти капiталу (акцii)
Грошовi кошти

але

(тис. грн.)

2020

зl,|2.20

2019
з1.12.19

3 рЬень

(Ti, що не мають
i не е

котирувань

спостережувашш.tи)
(тис. грн.)

2020

зl.|2.20
193

Балансова BapTicTb

ш_

Jд,Iови,

погашенIlr{,

заборгованостi

BapTicTro,

l-

I

за

вартiспо

t_

L
L

номiнальнiй

BapTocTi.

2020 (тис. грн.)

2019 (тис. гпн.)

2

J

|947

1

l08

140

1

20|9

(тис. грн.)

2020

з1.12,19

з1.12.20

193

1947

l

l zots
зl,|2.19
1948

Справедtива BapTicTb
2020 (тис. грн.)
2019 (тис. грн.)
4

948

Усього

5

1947

l948

108

l40

КepЬництвoToвapиствaBBажaе'щona"eде@ToсрaнШIспpaвеДII-Bй
вважае, що за межами фiнансовоТ звiтностi з.LrишшIась будь-яка суттева iнформацiя
щодо застосрашш справедлIшоТ
BapTocTi, яка може бути корисною для кориспъачiв фiнансовоi звiтностi

'I-овариствО здiйсшое
викJIючнО безперервнi оцiшсИ справедIивоТ BapTocTi aKTrBiB та зобов'язань, тобто
,u*i
jщагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнашсовrпi стан на KiHelp кожного звiтного перiолу.

оцt"*rЙ

5.Pекласифiкацiiyфiнанcoвoiзвiтнoстiзаз"ii
попереднього року та вцправлення помилок
порiвняльних сум (характер декласифiкацiй, сума кожноi'рекrlасrФйоБапоii c.aT.i аоо

l

5.2. За умови неможпивостi рекласифiкацii порiвняльних сум, розкриття причини, по якiй не проведена

рекласифiкацiя сум; характер коригyвань. якi були б зробленi. якби сyми бyли некласифiкованi:
за звiтний перiод в фiнансовiй звiтностi Товариства, не виникt}ли подii та помлlлкl,t/корлгуванIul, якi вимагають

t_

L-

t
t

IIроведенIrI перекласифiкуванIuI

порiвняльнrл< сум та DозкDиття iнформацiТ,

5.3.Виправлення помилок минyлих пепiодiв:
5.3.1. Опис помилки за минулий перiод:
помиJIки за минулий перiод вiдсутнi.

Сума кориryвання за кожний поданий минулий перiод (якщо € можливим) для кожноi стаrгi фiнансовоi
звiтностi. на якy вплинула помилкаr та вплив на базисний та розбавлений прибуток на акцiю:
5.3.2.

вцсутIUI.
5.3.3. Сума коригyвання на початок самого першого перiоду. включеного у фiнансову звiтнiсть:

вiдсутня.
б.

Розкриття iнформацii|, що пiдтверджус cTaTTi, поданi y звiтностi.
6.1. Дохiд вiд реалiзацii:

[-

б.1.1. облiкова полiтика. прийнятнyдля визнання доходy:
Доходи та витрати визнаються за методом HapaxyBaнIrrl.

- це збiльшешrя економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходженIuI чи збiльшення
корисностi активЬ або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльшення чистих aKTIBiB, за виIuIтком
Дохiд

J

збiльшення, пов'язаного з внесками 1^lасникiв.

t

l-

б.1.2. Методи, прийнятнi для встановлення ступеню завершеностi операцiй по наданню послyг:
Щохй визнаеться у звiтi про прибугки та зблпки за умови вiдповiдностi визначенню та критерi-ш,t визнанIuI. Визнання
доходу вiдбраеться одночасно з визнанюIм збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
Дохiд вiд продажу фiнансовrо< iHcTppleHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших aKTlBb визнаеться у гrрибугку або
збитку в разi задоволенrrя Bcix наведених далi уплов:

Товариство передало покуtщевi cyTTeBi ризIши
irшестицiйrту HepyxoMicTb або iншi активи;

-

[-

l,

_

[_
]-

i

вшrагороди, пов'язанi

з власнiстю на

фiнансовлй iHcTpyMeHT,

за Товариством не залишаеться aHi подzulьша )ласть управлiнського персонаIry у формi, яка зазвичай пов'язана

з

володiнням, aHi ефектtвшlй коЕтоJъ за проданими фiнансовlлr,tи iнстррлеrrтами, iшестицifoiою
нерухомiстю або irпшилли активами;
срry доходу можна достовiрно оцiшrги;
iпловiрно, що до Товариства надiйдуь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
та витрати, якi були або булуть понесепi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
ДивЦенди визнаються доходом лише у разi, яr<що:
право Товариства Еа одержашu виIIлат за дивiдgЕдами встановлено; е iш,roBipHicTb, що економiчнi вигоди, пов'язанi з
дlвiдендами, надiйдугь до Товариства;
суму лlшiл.ендЬ можна достовiрно оцiшrги.
,Щохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збrпq за умови вiдlовiдностi визначенrпо та критерiяt,t визнаIшuI. Визнаrшя
доходу вiдбуваеться одночасно з визнанЕям збьшеrпrя akTIBb або зменшення зобов'язань.

-

6.1.3.

Cylra кожноi

Дохiд вiд реалiзацii послуг, у т.ч,
-депозитарн1 послуги
-консультацiйнi послуги з питань
фондового риIrку

2020 (тис. грн.)

2019 (тис. грн.)

624
368

490

2з0
136

26

-боокерськi послуги

626

46l5

-акцlи
6.1.5. Собiвартiсть реалiзацii
2020 (тис. грн.)

собiвартiсть реалiзованих акцiй
Собiвартiсть реа.пiзованих облiгацiй
Всього

2019 (тис. грн.)

46l5

4б15

б.l.б. Iншi операчiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи

Дохи вiд операцiйноi

оiзницi

Щохiл

вiд

2020 (тис. грн.)

2019 (тис, грн.)

l

96

1

1

1

9б

2020 (тис. грц.)

2019 (тис. грн.)

108

6,7

з5,7

з1,|
62

8

8

60б

602

16

115

курсовоТ

операцiйноi оренди

Iншi операцiйнi доходи

в т. ч. дохiд вiд змirпл BapTocTi
aKTlBiв, якi оцirшоються
за сrтраведIивою вартiстю
Всього

Витрати на ореЕду примlщення
Витрати на ошtату працi
вiдрахування на соцiальнi заходи
Амоотизацiя
Iншi адмiнiстратлшнi витрати

Всього

,72

l48

бl

Витрати вiд операцiйrrоi курсовоТ
рiзтпацi

Шmафи, пенi
Iншi операцiйнi витрати
в т. ч. вIIтрати вц змrни BapTocтr
актrазiв, якi оцirпоються
за справедIивою вартiстю

Всього

2

16

115

2020 (тис. грн.)

2019 (тис. грн.)

Фiнансовi доходи

omшr.raнi банкьськi вiдсотки
*ошr:.чанi дtвiденди

Всього

Фiнансовi витрати
Вiдсотки за кредитом
Всього
б.5. Витрати з пOдатку на прибугок.

Поточнi поirатковi витрати (дохiд):
18

L[-

t_

31 грулня 2020 (тис. грн.)

Розрахунки з бюджетом

В т. ч. податок на прибуток

6.б. Взасмозвiязок

31 грудriя 2019 (тис. грн.)

1

l

1

1

мiж податковими витратами (доходом) та облiковим ппибчтком:

Bcix видiв дiяльностi в 2020 роф Товариство отримЕuIо чистиЙ прибуток в розмiрi 3.0 тис. грн.
Супlа пОдатку на прибуток, що було сплачено в 202| роцi за розрахуil(ом такого податку за результатами 2020 року

За реЗультатом

скJIадае 1.0 тис. грн. (розраховано за нормами податкового законодавства УкраТни).

Cpla податку на приброк, що була сшlачено в 2020 роцi
скJIаJIа 1.0

за розрахунком такого податку за результатами 2019 року
тис. грн. (розраховано за нормами податкового законодавства Украiни).

6.7. Прибуток на акцiю вiд триваючоi дiяльностi та дiяльностi, , у т.ч.:

Прибуток, що припадае на власникiв звичайних акцiй:

9824.00 грн.

14216000

Середrъозважена кiлькiсть звшIайнlD( акцiй, що знаходипися в обiry цротягом перiоду:

штук

iменнюr акцiй
Базисний прибуток на акцiю за звiтний piK, що припадас на власникiв звичайних акцiй:
Розбавлений прибугок на акцiю за звiтний piK, що припадае на власникiв звичайшш< акцiй:

6.8. OcHoBHi засоби

Машини та

Ба-пансова BapTicTb
J

-J

обладнання,
(тис. гпн.)

на

31.12.20l9p. ч т.ч.
Первiсна BapTicTb
накопrтчена амортизацiя
Надходження за 20l9p.

Балансова BapTicTb

Iнструпленти та цриJIади,
(тис. грн.)

Irшi

0.0007грн.

ocHoBHi

15

15

29

29

1,7

1,7

7

,7

l4

на

Всього, (тис. грн.)

засоби(тис. грн,),

|4

31.12.2020p. ут.ч.

.д

Первiсна BapTicTb
29
29
))
Накопичена амортизацй
22
Станом на 31.12.2019 р. та станом lяа3l.|2.2020 р. вiдповiдно Товариство мае ocHoBHi засоби, якi повнiстю амортизованi,
але придатнi до використанIuI на суллу 37 тис. грн. На протязi 2020 року Товариство не придбавало ocHoBHi засоби.
б.9. Нематерiальнi активи

".

L1.._

1_

Балансова

BapTicTb

ЛiцензiТ, (тис. грн.)

на

Iншi НА, (тис. грн,)

Всього,(тис. грн.)
J

3

31.12.20l9p. у т.ч.
Первiсна BapTicTb

5

15

накопичена амоDтизацiя
Вибуло за 20l9p.
Балансова Bapтicтb на З|.|2,2020

2

15

20

l,|

6

6

J

J

Jl-у'.':ч.
Первiсна BapTicTb
Накопичена амортизацiя

5

15

20

2

15

\7

Протягом 2020 року та 2019 року вiдповiлно Товариство не придбавало нематерiльню< aKTrBb. Загальна
нематерiальних aKTlBiB скJIала 20 тис. грн. Накопичена амортизацiя 17 тис, грн. Оцiнка на дату придбання

компенсацiiяка була сплачена продавIдо. Метод амортизацii- лiнiйний метод.

На дату Балансу

-

супла

- по BapTocTi

оцiненi по BapTocTi придбання за MiHycoM амортизацiТ. Залишкова BapTicTb -3 тис .грн. Амортизацiя на
докуN{еIrта TepMiH дii лiцензiй на депозитарну,

лiцензii не нараховралась (вiдповiдно до правовстановJIюючого

19
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6.10. .Щовгостроковi PiHaHcoBi акгиви:

б.12. Товарна дебiторськu

31 грудця 2020

В т.ч.

року,

зuОор.о.чriс."

31 грудня 2019, (тис. грн.)

скпад

В

товарноТ

т.ч.

скIIад товарноi

дебiторськоi заборгованостi

дебiторськоi

пов'язанIд( cTopiH

заборгованостi
пов'язанID(

Аванси виданi

Чиста BapTicTb
дебiторськоi

б.13. Аналiз
6.13.1. Резерв знецiнення щодо ToBapHoi

BaHocTi за строкайи погашецня станом на зr.rZ.iоzо рокъ

дебirорс"*ЬiiйБрБ"u"ББi:

ToвapиствoпpoBoдиTЬаналiзтaoцiнкypЬнякpeдитнoгopизикyЗв
грудня 2020 року резерв срлнЬшос боргЬ не ýтворювався.

-

6.l3.2.AналiзтoваpнoiДебiтopськoiзабopгoва"o"'ffi
погашення:

б.13.3. Аналiз простроченоi

ToBapHoi дебiторськоi заборгованостi,

частково сумнiвною, за термiнами

яка не визнана повнiстю

"бо

.rасr-о-

звичайноТ дiяlгьностi Товариства.

ступiнь поверненЕя Iщr акгr,шь у значнiй Mipi залежить вiд ефектлшностi заходь, якi знаходяться
поза зоною конц)оJIю
товариства, Ступь повернешilI дебiторськоi заборгованостi Товариству визначаеться
на пiдставi обставин та
iнформацii, якi навпi на дату бапансу. На лумку *ерi""rлц"а Товариства,
додатковIй
пiд

резерв
фiнансовi актr.ши на
сьогоднiшнй день не потрiбен, виходяtIи З Hа.IIBHIID( обЪтавин та iнформацiТ.
На дуuку керЬшlцгва Товариств4 вIr(одячи з HUUIBHID( обставшr Ti iнформацii кредитний
ризик для фiнансовlл< aKTrBiB
Товариством визначеffi як д.vже низький, тому кредитш,rй збиток,.ЪЙ визнаний при
оЙнцi Й a*rrnBi", Враховуючи
ТОй фаКТ, ЩО ПОТОЧНа Лебiторська заборгованiсiь буле погашенъ а кошти
знаходяться
кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього
"" к0>.
фiнансового активу становить

;;;;;-"Й;;;;Б;ffi;;;;

Чаетка

статугному
капiталi

в

Срrа,

Результат

тис. грн.

EMiTeHTa,

АкцiТ

ПАТ

АкцiТ

ПАт

кУкртелеком>

переоцiнки,
тис. грн.

%

Частка

статугному
капiталi

в

Сума,
тис. грн.

EMiTeHTa,
%

0.0001

J

0

0.0001

J

0.000l

з

1

0.000l

4

20

гl

la

(Центренерго)

Акцiт
CItI)

АТ

кМоТоР

0.00001

Всього

0.00001

0

10

10

16

1,7

Акцi'ц якi мають котиррашfi на украiнськшt фондових бiржах оцir*оються за спрtlведJlrвою BapTicTro,
з
вiдображенням результату переоцiнки у прибупqу або збlrгку.

б.

1

5.

Поточнi фiнансовi акгиви,, оцiне"i

Станом на 3l грудня2020, тис. грн.

заiйБа

pricT*o

Стацом на 31 грулня2019 року, тис.
-

19з2

1930

6.15.1.ПoтoчнiфiнансoвiактиBи'ЩoЗЦаxoДяTьсяyзаставi"кзuoез.'е
вiдсутнi.

оцiнки справедливо'i BapTocTi:

спостереж}ъаними.

Iнформацiя про власш,tй капiта.тr
власний капiтап Товариства станом на 31 грудня 2020
року складае7224
тис. грЕ.
Структура капiтаlry:
Зареестроваrпй статутrтrй капiтал - 7108 тис. грн.
Резервнlй капiтап - 106 тис.грн.
Нерозподiлений прибугок - 10 тис. грн,
капiтал Товариства пiдлягае державному реryJIюванIrrI та вiдповiдностi з ст.17 Закону Украiни кпро
у
цiннi папери та
фондовий ринок) повинен бути не менший нiж 7 млн. грн.
Bci зовнiшнi вrдлоги щодо капiтапу Товариством BlлcoHiHi,

a

t

]

]i1l1rri!,l.i_r:.:,:]l.:
..ii.:r:|ir.:]i]:.:!:.;,,;.:]i.;.:l]

:{vJtlw4ml.i_a].iliýP.*lY.{,,j,y,ý,llIl'.:,|ж

,f_].:..

:.l, ... .a-r.:.:i.]r,:.ýýý*ýi;!ý:ii:;

У 2020 роцi Товариством було отримано прибlток 2.0 тис. .р".

a

_". _.

.i

грн..

"ёрозподй;йй

кlлькlсть акцlй, дозволених до випуск

14

Кiлькiсть виttущених

i

повнiстю сLпаченлц u*цiИ;u ,.о*о*

виtIуценлD(. але не повнiстю сплачених акцiй:

2lб 000

.]

на кiнець 2020 року 10,0 тис.

штуrс простих акцiй,

Повнiстю сшIаченIID( l 4 2l б 000 шryк простшt акцiй,

Номiнальна BapTicTb однiеi акцiТ або факт вiлсу.rrостi

0.50 грн.

Узгодження KtltbKocTi акцiй в обiгу на початок та на кiнець

14 216 000 штук простrтх акцiй.

HoMiHa-TtbHoi BapTocTi

перiоду:

акцiй:

\tнцýl]ии оенеФlцlарниЙ влас ник овариства - Фiзична особа громадянин Украiни - Бондарчук Юрiй Вiкторовиtt
84.4ll9З% володiння за рахунок lяrtоi у Товариствi.
Права, привiлеТ та обмеження, якi сl,проводж}тоть цей кпас, право
ylacтb
управлiннi акцiонерним
вкJIючаючи обмеження з виIlпат}l дивiдендiв i повернення
товариством, отриман}u дивiдендiв
активiв
капiталу (п. 79 МСБО l кПодання фiнансовоi звiтностi>):
Товариства у разi його лiквiдацii пр1,Iвiлеi та обмеження,
якi супроводжують цей клас, вкJIючаючи обмеження з
виIIлати длшiдендiв i повернення капiтаlцr, вiдсутнi.

на

}

_

в

та

ш

21

в суб'ектi господарюваннJI, утримуванi суб'сктоll
господарювання чи його лочiрнiми або асоцiйованпrttl
лiлприемствами (п. 34 мсБО 32 <Фiнансовi iHcTpyMeHTrr:
поданнrID, п. l7 МСБО 24 кРозкриття iнформацii про зв'язанi
Частки

ПрАТ <Козелецький льонозавод>, Iдентифiкацiйний
код юридичноТ особи за СЩРПОУ 003 06З 3 , Вiдсоток
1

ylacTi у статутному (складеному) капiталi 22.6914%

IIAT <<Мелою>, Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи
за СЩРПОУ 38196980, Вiдсоток }"racTi у статутЕому

сторони>):

(складеному) капiталi 0,1260Yo

Акцii, зарезервованi для вигryску на умовах опфонЬ i

Немае.

кокграктЬ з цродажу, вкJIюч.lючи умови та суми;
Оrмс характеру призначеннrI кожного резерву у власному
капiталi (п. 79 МСБО l кПодання фiнансовоТ звiтностi>):

резервний капiтал в розмiрi 106.0 тис.грн.

б.19. Капiтальнi резерви вiдсутнi.

6.20..Щовгостроковi кРедити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання (у розрiзi пов'язанlIх та неповrязанllх
cTopiH): вцсугнi.

б.2l. KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

ý

розрiзi пов'язаних та непов'яЗаних cTopiH): вцсугнi.

6.22. Товарна кредиторська заборгованiсть: вцсутня.

б.23. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками.

Торговельна кредшгорська

Склад у розрiзi непов'язаних cTopiH:
31 грYдня 2020

28

заборгованiсть
Розрахунки з бюджетом
Заробiтна ImaTa та соцiа.пьнi
внески

поточнi забезпечення
Iнша кредиторська заборгованiсть
Всього кредиторська
забоDгованiсть

31 грудня 2019

1

zэ

24

23

53

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з непов'язаними сторонами вlлсупlя.
Кредиторська заборгованiсть е короткостроковою.

Аналiз простроченоi кредиторськоТ заборгованостi за
розрахунками, яка не визнана повнiстю або частково

прострочена кредиторська заборгованiсть за розрахунками,
яка не визнана повнiстю або частково доходом, вiдсутrrя.

Визнанш1 дохiд вiд списанIuI кредrгорськоi заборгованостi
за розр:}хунками у звiтному роцi, у т.ч. перед пов'язанlдtли

вrдсутнlи.

доходом:

сторонtlми:

Станом на 31 грулrrя 2020 року пiдlриемство мае поточнi забезпечення для cTBopeHIи
резерву вiдгryсток в суплi 2З,0 тис
грн. , на 3 1 грулltя 2019 року 24,0 тис.грв

Y:i. Склад грошовIлх коштiв
у розрiзr ваJIют, у т. ч.
грошовi кошти та ix еквiвалеrrrи недостчпнi для

використанIilI:

Станом на З1.12.2020 р. на поточному рахунку

у банку
облiковуються за номiна.тrьною вартiстю грошовi кошти на
cply l08 тис. црн., на Зl l2.20l9 р. на поточному paxyrilry
140 тис. грн. Поточний рахунок вiдкрито у банку АТ КБ
"ПРИВАТБАНК". Грошовi кошти та
еквiваленти
пнi для використання вiдсутнi.

ix

6.24.2. Середня доходнiсть за депозитами у звiтному роцi:

депозити вlдсутн1.

22
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6,24,3. Негрошовi операrrii;

негрошовi операцii вiдсутнi.

7.1. Цiлi, полiтика та процеси в областi
управлiння

*;;й;;;

7.1.1. Мета управлiпня капiталом:

Товариство розгJIядае управлiнrя капiталом як систему принципiв та методiв
розробки i реа-пiзацiТ управлiнськrа< рiшень,
пов'язанtд( з оптимапьним форшryванrrям капiтаlry з
рiзноманiтних джерел, а також ,uб"a.r""arr""on ефектБного його
використанШI у дiяльноСтi ТоварисТва. КтпочоВi IIитан}uI та поточнi
iirltb"o, що вIIлив.lЮть на обЪяг структуру
капiта,тlу, а також джерела його
форьryваннrl, розгJUIдЕIються управлiнськ"" napao"*oM. Механiзм ,тrравлirшя капiталом
передбачае чiтку постаНовку цiлеЙ i завданЬ
управлiннЯ капiтапом, а також контроль за ix дотрш,rанням у звiтному
перiодi; удосконалеНIUI методикИ визначенIUI й аналiзУ використанIuI ycix видiв
капiiа.llу; розроблення зага-rrьноi стратегii
управлirшя капiталом.
управлiнський персона.п здiйсшое огляд структури капiталу на кiнець кожного
звiтного перiолу. При rъому цроводиться
аналiз BapTocTi капiтагry, його структура та можлl.вi
р"з"*". На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйсr*ое
реryJIюванIrя капiталу uUUжом залуIешUI додаткового капiталу або
а також виIIлати

i

фiнанфанIlrl,

погаrrтенIUI iсrrуrочш< позик. Товариство може здiйсrпо"ч""
рaф*"чrrо *u.riaarry IIIJUIхoM
Система управлirшrя капiталом може кориryватись з
урахуванIшм змiн в операцiforому

стратегii розвитку.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнеш{rI настуrпшоr
цiлей:

длвiдендЬ та
змiни структури капiталу.

".р"доurrцi,

теrценцiях ринку або

зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так,
щоб воно i нада-пi забезпечувало дохiд дrя
yracHrkiB Товариства та виIIлати iншрпrt зацiкавленипr сторонам;
забезпечити належний прибугок )часникам товариства завдяки встановденню
цiн на послуги Товариства, що
вiдповiдають рЬшо ризику;
дотримаш{,I вимог до капiтаrry, ВстаноВленlD( реryJIятором, i забезпечешrrl здатностi Товариства
фуrжцiонрати в якостi
безперервного дiючою пiдприемства,
Товариство вва)кае, що загаJьна сума капiтаlry,
управлirrrrя якrам здiйсшоеться, дорiвrшое cyMi KaпiTalry, вiдображеного
в

баrrансi.

това риство дотриму€ться

вимог до розмiру

ка

п

iталу, вста новле

н

их но рмати вн им

а

ктами

розрахунок показникiв управлiння капiталом:

Нормативний показник
кТорговець цiнними паперами може
провадити дилерську дiяльнiсть, якщо

мае

сгшrачеrп,rй

7.108 млн. грн.

коштами статlтншi

капiта.п у розмiрi не менш як 500 тисяч

гривень, брокерську дiяльнiсть

-

не

управлiнrrя цiннtтrли паперами

-

не

менш як l

мiльйон гривень,
андеррайтинг або дiяльнiсть з

Ст. 14 ЗУ <Про депозитарну

VI вiд 06.07.2012 рок1,

менш як 7 мiльйонiв гривень)).

""сrейу

йраi'""uБstzЬ кДля отриманнlI лiцензiТ

на
провадженIш депозитарноТ дiяльностi
депозитарноТ установи юридLцна
особа повинна мати сплачений

l"

7.108 млн, грн.

коштами статрний капiтал у

мiнiмальному розмiрi не меrш як

7

висновки щодо показникiв управлiння капiталом та пояснення ix коливань:

Регулятивний капiтал е одним з найвФкJIивiших покtr}никiв
дiяльностi Товариства. основним призначеш{ям
якого е покриття негативнID( фiнансових наслiдкiв
реалiзацiT ризикiв, що виникtлють при провадженнi
ТовариствОм професiЙноi дiяльностi на
фоrцовому ринку.

Реryлятивпий капiтал Товариства станом на
нормативного пок{lзника.

3l

ФУдня 2020 року скJIадае 7152 тис. грн., що вище

2з

_

_

Прiзвище, iм'я та по батьковi
фiзичноi особи

Iнфорrrаuiя про особ1,

Опис взаемозв'язку особи з
Товариством

Ьондарчук t0рtй -tsiкторович

Краiна реестрацiТ: YKpaiHa.

f_(онченко Iрина МиколаiЪна

Краiна реестрацiТ: YKpaiHa.

Акцiонер Товариства, .Щепонент
депозитарноТ yстанови.
Акцiонер Товариства, керiвник
Товариства,,Щепонеrrт

депозитарноi установи, Сторона за
,Щоговором купiвлi-продажу цiнних
паперiв

-

1.2.2.

Наймеrryвання материнськоi

органiзацii;

наЁп,rенування сторони, яка володiе кiнцевIлr,t коЕтролем,

вiдсlтня.

якщо вона вiдмiнна вiд материнськот органiзацiT; у
випадку, коли Hi материнська компанiя, Hi сторона, яка

володiе кiнцевrдr,r контролем, не rryблiкуе фiнансову
звiтнiсть дlя вiдкритого користранIUI, - найдлеrryвання
наступноi вищестоящоi матершrськоТ органiзацiТ, що
гryблiкуе таку звiтнiсть:

7.2.3. ОперацiТ

(придбанrrя

з

пов'язаними сторонами, за звiтний piK

або продаж ToBapiB (готових

або

напiвфабрикатiв), прилбашIя або цродаж HepyxoMocTi та

,

iншrж актrшЬ, наданIfi або oцlш,taнHrl послуг, оренда,
передача дослiджень та розробок, передача за
лiцензifшrиrrли угодами, передача за фiнансовими угодами
(зокрема, позики та внески ыIасного капiтатry в грошовiй
або в натуральнiй формi), надашuI гараrrтiй або застави,
зобов'язання зробити щось за уIuови HacTaHIuI чи
HeHacTaHrUI у майбугrъому певноТ подil, в тому числi
контрактЬ з виконанням у майбутrъому (визнанш< або
невизнанrос), погашеЕнrI зобовkзань вiд iMeHi суб'скта
господарюванrrя або сф'ектом господарювання вiд iMeHi

такоТ зв'язаноТ сторовп:

Протягом 2020р Товариство надавало у звичайнlD(

)д,rовЕlх

веденIuI бiзнесу послуrи депозитарноТ установи

пов'язаним сторонам:, а саме:
Бондарчуку Юрiю BiKTopoBиtIy, як,Щепоненry депозшгарноТ
установи на пiдставi,Щоговору про обслуговуванIuI рахунку
у чiннlоt паперах Nэ707-,ЩУ вiд к29> серш{я 2014 року року,
який дiе до дати розiрвання за iнiцiатлвою CTopiH
,Щоговору;

,Щоrrченко Iринi МиколаiЪнi, як,Щепонеrrгу депозrгарноi

установи на пiдставi,Щоговору про обслуговуванIuI paxyil(y
у цiшrюс паперах Nч685-ЩУ вiд Kll>> жовтня 201З року,

який дiе до дати розiрвання за iнiфативою cTopiH
Щоговору,

Станом на 3|,12.2020 р. ,Щебiторська заборгованiсть

з

пов'язаними сторонalми скJIадае l31 тис. грн,
Станом на 3l.|2.2020 р. кредIтгЬ та позик вiд пов'язаних
осiб немае,
товариство не здiйсrповало iшrrшt операцiй з пов'язанIдtци
особал,tи, якi могли б призвести до суттевого погiршення
фiнансового стану Товариства протягом звiтного перiоду"
7.2.4, Вwrрати, визнанi протягом перiолу щодо безнадiйних
або cplHiBHtл< боргЬ пов'язаншх cTopiH у звiтному роцi:

,7.2.5.

Умови здiiiснення операцiй з

сторонами:

l

KoBi виплати прашiвникам:

пов'язаними

вiдсутнi.
у звичайних р{овах ведешIrI бiзнесу.

Заробiтна плата керiвництву Товариства за перiол з
01.01.2020 по 3|.12.2020 нарахована у суrui 90 тис. грн. i
виIIлачена вчасно, за перiод з 01.01.2019 по 31,12.2019
нарахована у cyмi 78 тис. грн.

ВигuIати по закiнченнi трудовоi дiяльностi
-[нцr довгOt .DoKoBi виI]лати працiвникам

вiдсутпi

-Виплати при

вiдсутнi.

з.,

l,,IbHeHHl

вlдсутнl,

24

ГIлатiж на ocHoBi акфй

(п. 17 МСБО 24

iнформацiТ про зв'язанi сторони>):

вiдсутнiй.

кРозкриття

7.4. Персонал та оплата

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний piK:

HapaxoBaHi витрати
видами виIшат:

на

персон€lJI

за звiтний перiод

працi

5 осiб

за

Заробiтна плата персоналу Товариства за перiод з
01.01.2020 по 31.12.2020 нарахована у суrui 343 тис. грн. i
виIшачена вчасЕо, за перiод з 01.01,2019 по 31.12.2019
нарахована у cyмi 296 тис. грн.

Пенсiйнi ппани, уIасниками як[D( е пiдприемство, та
розподiл BHecKiB до державного пенсiйного плану мiж
поточними внески за встановленими ставками, внесками,

визначенi державним пенсiйнIдл планом,
пiльгових пенсiй, добровЬrшши внесками:

YMoBHi активи та зобов'язаlдtя, не визнанi
звiтностi:

на

виIIлату

Протягом звiтного перiолу Товариство не бршо на себе
iстотних зобов'язаrъ по пенсiйнIаrrл виIIлатам, ошlатi
врпriдноi допомоги або iншш< довгостроковrоr зобов'язаrъ
перед кJIючовим упрtlвлiнськrдrл персонatлом, KpiM сшlати

BHecKiB

до державного пенсiйного фонлу у

соцiадьних BHeckiB iз заробiтноi ппати та пuемiй.

у

фiнансовiй

складi

вiдсутнi.

KoHTpaKTHi зобов'язання, виданi гарантi'i пор)лительства:

вlдсуtнl.

Страхування:

вiдсутнi.

Суловi цроцеси iз зазначенrrям позивача, вiдповiдача, суми
позову, пiдстав, стаIIу процесу, рiшення, перспективи:

вiдсутнi.

7.б.1. Розкриття iнформацil по кожному типу ризику, шов'язаному з фiнансовими iнструментами:
Керiвниrrгво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих актlазiв у
нестабiльномУ ринковому середовлщi може суттево змiнитись унаслiдок вIIпиву суб'сктIвнID( чинrrlшЬ та об'ектr.шнrос
чинrrикЬ, вiрогiднiсть i напрямок вIIливу якш( зtвдапегiлъ точно передбачити неможJIиво. ,Що такш< ризикЬ вiднесено
кредитниЙ ризик, риrковиЙ рк}ик та ризик лiквiдностi. Ршжовий ризlпс вкJtrочае ва-тпотний ршш, вiдсотковий ризик та
iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керЬництвом Товариства здiйсrпоеться на ocнoBi розрлiння tIриЕIин
ВИНИКНеНIUI РИЗикУ, KbKicHoi оцirки Його можlrrшого впливу на BapTicTb чистlD( aKTrBb та застосування iHcTpplerrTapiю

щодо його шом'якшеIшя.

РИЗИк лiквiдностi

- рвшс того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язанI.4х iз фiнансовr.ш,rи
зобов'язаннями, що погаIпаються IIIJuIxoM поставки грошовI.D( коштiв або ilшlого фiнансового активу.
ТОВаРИСТвО ЗдЙСшОе конlроль лiквiдностi uuuжом плаrryваннrl поточноi лiквiдностi, Товариство аналiзуе термiни
ГШrаТеЖЬ, ЯКi ПОВ'яЗапi з дебiторською заборгованiстю та iншIд,Iи фiнансовш,rи активами, зобов'язанняrли, а також
прогнознi поmкЕ грошовID( коштiв вiд операцiйноi дйльностi.
Управлiшя рЕlикамп мае першочергове значеш{я дIя веденшI бiзнесу Товариства i е важливr.пл елементом ii дiяльностi.
ПОЛiтlшса yшравJIiшя ршиками скошtrентрована на непередбачуваностi фiнансовrос ришiЬ i нацiлена на мiнiмiзацiю

потеtщifuого ЕегатпвЕого вIIливу на фiнансовi показники Товариства. Оператлшний i юриличrшй кокгроль мае на MeTi
забезпечуватп Еалежне фуrпсчiонуванlи внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйнш< i юридичrпп<
ризшtiв.
КеРiвницгвО Товариства вшнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнапсовlа,tи ризикilми i BapTicTb чистих актшiв
у
неСтабiльному риш(овому середовIшдi може суттсво змiнитись унаслiдок вIIливу суб'ектrавнлоt чиrшlкiв та об'сктl.внtп<
чlтttпакiв, вiрогffiсть i оаrряrлок вIIпиву яких заздatлеriдь точно передбачити неможJIиво, ,Що TaKlж фiнансовlл< ризикiв
вiднесено lФедллтtплй ризшс. ршп<овий ризик та ризик лiквiдностi.
7.б.2. ЩiЛi ОРганiзацii, полiтrtкlt

оцiнки ризику:

та способи управлiння ризиками, а також методи, якi використовувалпся для

пОлiтика з Управлiння ризика}rи орiеrrгована на визначеннrI, ан€шiз i управлiння ризиками, з якими стикаеться Товариство,

на встановленшI контроJIю за ркtиками, а також постiiший монiторинг за рЬнем ризикiв, доФимашим встановлених
обмежень та полiтики управлir*rя рIвиками.
Управлiння ризиками керiвtплцгвом Товариства здiйсrпоеться на ooHoBi розрлiння причин виникненшI ризику, кiлькiсноТ
оцiнки Його можл1,1вого вIшиву на BapTicTb чистID( aKTlшiB та застосуваlшя iнструментарiю щодо його пом'якшення.
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назва показника

Ns

Норматrшне зЕаченшI

1

2

Не меЕше 7000000,00 грн.
Нопматив

"гlе

J

!
5

6

менше 67о

r\чwrуlцlсп I чJlddпUUьUl U JlеtsеПИДЖv

в межах вiд

7l52lз2,18
lз0,494з

flе Менше 4.)7о

Коефiцiснт абсолютноТ лiквiдностГ
HopMaTrB концентрацii крелIтгноiо
ризику:
-за контрагентом, що не е банком або торговцем
-що е банком

Розрахуш<ове значеннlI на
З1,12.2020р.

130,4943

0 до З

_а,OаФ

Не ментrте 0 ?
Не бiльше 25%

4,580з

24,з98з

Не бiльше 100%

1,5l42

7.б.5. Ринковий ризик

7,б,5,1, Аналiз чутливостi

дIя кожного типУ ринкового ризику, на який нарu,каеться субrскт господарювання
на
кiнець звiтцого перiоду, показуючи, як змiнй вЦповЦнiй змiннiЙ
у
що були обгрунтовано мо)iqIIпвими на
ризику,
цю дату, впливатимуть на прибугок або збиток та власний капiтал:
риrпсовий ризш( _ рк}ик виникнення фiнансовlD( втрат (збrгкЪ), якi пов'язанi з несприятлr.вою
змiною риrковоi BapTocTi
фiнансовrоr iнструмешгiв у зв'язку з коливаннями цiн на
сегментах фiнансового ринку, чутливID( до змiшr
вiдсотковrоr ставок: рш{ку борговюr цiнrпrх паперiв,
"oirnp"or,
ринку пайовil цннlо< паперiв',
i товарномуринку.
Ришсовrл1

"йr"оrуриrлсу

ризик вкJIючае:

пов'язанIй з негативними наслiдками коливанIuI
фн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовi
у_g::11g
lнструменти l^*,
rrроцеrпноi ставки;
пайовtй ризик, пов'язаний з негатrвниМи наслiдкаrr.rи коливанIuI
цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовi
iнструменти, базовrам активом якIlD( е TaKi цiннi папери;
ва,тпотrпй РШЖ, пов'язаний 3 негативними наслiдками
коливанIUI KypciB iноземних вщпот та золота;
товарний

Ршж, повkзаний

ЯКI]D( е ТОВаРИ.

д

з негативними наслiдками коливанIuI

й

,u похiдri

Оьйо"i

iнструмеrrти, базовlд,t активом

7.6.б. Кfrелитний ризик
7.6.6.1. СумУ, яка найкраще вцобража€ максимальну
схильнiсть органiзацilдо кредитного
ризику на кiнець
звiтного перiоду без врахування забезпечення чи iнших механiзмiвпцвищення
кредиту:
"*o"ri
немае.
7,6,6,2, опИс забезпечеНня, яке
уrримустьСя в якостi гарантiiо та iнших мехапiзмiв пiдвищення кредитно.f якостi, а
також i'x фiнансовий ефект:
забезпечення вiдсугне.
7.б.7. Ризик лiквiдностi
7,6"7,1, АнаЛiз непохiдцИх
фiнансовИх зобов'язань за строками погашенця

фiнансовоI гараrrгф, який показуе строки, якi лишилиi" до
непохiдпi фiнансовi зобов'язаtпtя вiдсутнi.

,о.ч-ення

(вшlючаючи випущенi договори

за договорами;

7.7.1.
,.,.r. Jrql,4\rUP
Характер rrчлlt.
полii:

I::Ж;;::"-ХY":i::У::"О.,,'"1"*t*:1",

r:l]1"r":.лчоду) в облiку

та розкриттi подiй пiсля дати балансу.

;;;;ц;;;;;;;;i;ffifi;Н;ЖJ"отзul,пос,l
}:'j:Ж*1""}y::;"::"ili11"__"1y:lгруй,ййБ;у
lrw ц цчJDФrччд tluлlц, )tкl }tut JtИ ОИ
*
j:,"пл",у,й,афiнансЪвии.;Т;й;;;Ёiй#;;.##]fiffiffi
Т
;ч;жuJj"тli1"хнl1:]I]лl]::l1
ir}-ййтках до
]

цiеТ

фiнансовоi звiтностi.

Керiвник
Головний бухгалтер

Щонченко I.M.

Стеба С.Л.
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